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Wat gaat de tijd snel. Opeens is er weer een mailtje van Sjaak dat
aanspoort een stukje voor deze nieuwsbrief te schrijven. En dan moet
ik weer een gaatje in mijn agenda zoeken om iets te schrijven. Dan
verdwijnt het mailtje naar onderen en de kans is groot dat ik helemaal
vergeet een gaatje te zoeken en het te vullen met een praatje.
Momenteel zit ik in een zaal met achter de schuifdeur het geroezemoes van de ontmoetingsruimte van onze kerk. We hebben de winkel
open en er is gelegenheid om koffie te drinken. Om elkaar te ontmoeten.
Er is behoefte aan ontmoeting. Om met elkaar te praten. Iemand noemde het ‘geneuzel’. Maar wat kan ‘geneuzel’ belangrijk zijn. Even vragen
hoe het met de ander gaat, even luisteren naar mooie of verdrietige
berichten. Even aandacht aan elkaar geven. Zonder dat je beseft dat
dat is wat je doet.
Aan de andere kant van het gebouw lopen mensen binnen om een vergadering te houden. Met een agenda, verslag en regels. Beslist geen
geneuzel (denk ik). Nuttig en met een doel. Maar ook daar is gelegenheid om even te informeren hoe het met iemand gaat.
Deze week mocht ik weer bij nabestaanden praten over een uitvaart.
De echtgenoot was overleden, had een mooie leeftijd bereikt, maar
er moet iets geregeld worden. En dat moet altijd snel. Maar ook hier
ondervond ik weer hoe belangrijk het is om te vragen hoe het gaat met
de mensen om de tafel. Menselijke maat, ook al heb je het druk. Dan
maar een uurtje later eten.
Ik hoop dat iedereen de tijd neemt om belangstellend naar de ander te
zijn; hoe druk je het ook hebt.
En misschien helpt deze nieuwsbrief daarbij, als je even een kop koffie
of thee kunt pakken en kunt lezen hoe het met anderen gaat (geneuzel
misschien) en wat er nuttig is (functioneel).
Ik wens u veel leesplezier.

Afke den Hollander.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl
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Iedereen lijkt steeds positiever en vrolijker te worden…
IOveral om mij heen wordt weer gepland. Zo ook hier in ’t zuiden
toch diverse carnavalsactiviteiten. Wel kleinschaliger maar ten
opzichte van vorig jaar natuurlijk prachtig voor iedereen. Lange
rijen voor carnavalswinkels. De mensen zijn er aan toe. En zo
waren wij toe aan het weer kunnen houden van kerkdiensten.
Heel wat anders natuurlijk maar ook dat is vieren.
Na uitstel door het hebben van corona en vervolgens een
lockdownperiode konden we als FKB-bestuur deze week weer
bijeen komen en de draad weer oppakken. En ook wij planden
activiteiten.
Ontspanning blijft noodzaak want de actielijst lijkt alleen maar
langer te worden. Het wandelen door de omgeving, geluiden
van dieren, of stilte, een zonnetje of stevige tot giga-harde
wind die je bijna weg waait, af en toe een praatje onderweg of
gewoon geen mens tegenkomen, gewoon ontspannen.
Bij de galloways is sinds enkele weken gezinsuitbreiding en
huppelt een klein stiertje vrolijk mee met en tussen de kudde.
Ze hebben onderwijl heel wat afgegraasd en nu is bijvoeren
af en toe wel nodig. Mooi om te zien dat zo’n hele kudde zich
verzamelt rondom die balen hooi en dan zij aan zij aan het genieten is van dat buffet.

Mijn gedachtekronkel?
Denkend aan de bestuurders van onze verenigingen en signalen waarnemend zie ik ook daar dat men positief is en doende
is met het plannen van b.v. een ledenvergadering of andere
activiteit.
Fijn dat er zoveel vrijwillige inzet is voor de vereniging en daarmee voor alle leden die daarbij betrokken zijn.

Meer samen, samen meer!

(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
23 februari 2022).

Digitale nieuwsbrief

28-02-2022

Pagina 2

Nieuwsbrief FKB

01-02-2022

LIEF EN LEED
‘SOMS WAS HET BEST SPANNEND’, ALDUS HARRY VELTMAN VAN UITVAARTVERENIGING HELPT ELKANDER

‘Corona bracht ook mooie dingen’
Het is niet de grootste uitvaartvereniging in Borne, dat is immers St. Barbara. Toch noteert Helpt Elkander met haar Uitvaartcentrum aan de Bekenhorst, naast het Kulturhus, jaarlijks zo’n 70 uitvaarten. “De
afgelopen twee jaar kwamen we echter uit op gemiddeld ruim 110. Een jaarlijkse stijging dus met ruim 50
procent”, aldus Harry Veltman, penningmeester van de vereniging en een van de twee vrijwilligers die de
dagelijkse leiding hebben in en rond de aula. “Een soms hectische periode, die vaak situaties met zich meebracht die je eigenlijk niet zou willen, maar die daarnaast ook heel mooie momenten kende.”

‘Dat wil je gewoon niet’
De aula van de vereniging biedt plaats aan zeven
overledenen, die er in afwachting van een crematie of
begrafenis gedurende een aantal dagen kunnen worden opgebaard en gekoeld. Twee familiekamers bieden de nabestaanden de mogelijkheid om 24 uur per
dag in de nabijheid te zijn van de overledene. “Er zijn
weken geweest, waarin we een maximale bezetting
kenden en zelfs dienden te overwegen de familiekamers voor even op te offeren. Dat hadden we nog niet
eerder meegemaakt en dat wil je gewoon ook niet,
want onze insteek is voor iedereen bereikbaar te zijn.”
Schrijnend noemt Veltman ook de momenten waarop nabestaanden op de raarste tijden aanklopten om
toch maar dicht bij hun overleden vader of moeder te kunnen zijn, simpelweg omdat het bezoek in het
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verpleeg- of verzorgingshuis ook op de cruciale momenten tot een minimum beperkt diende te blijven. Of
de condoleances bijvoorbeeld, waarbij maar een handvol bezoekers naar binnen mocht. “Pas als er twee
mensen naar buiten gingen, mochten er weer twee naar binnen. Handen schudden of een omhelzing… het
was er niet meer bij, terwijl dat toch juist de handelingen van troost kunnen zijn. Gelukkig heeft zich in de
afgelopen twee jaar geen wanklank voorgedaan.”

Mensonwaardige momenten
Ook noemt hij het gedoe met de condoleanceregisters. “We schaften tweehonderd pennen aan
en dienden na afloop alles weer te desinfecteren.
En als het goed weer was, plaatsten we de statafels met de registers buiten, om de druk binnen
daarmee maar zo klein mogelijk te houden. Koffie
serveren mocht op enig moment niet meer, dat
dienden de nabestaanden zelf te doen. En dan
nog eens de verplichte mondkapjes, waarmee
ook de emotie werd weggestopt. Eigenlijk een
opeenstapeling van mensonwaardige momenten.
Vreselijk.”
Toch ziet Veltman ook lichtpuntjes. “Daar waar vóór de coronaperiode vaak heel veel mensen samenkwamen in de aula, zie je nu dat een kleiner aantal eigenlijk ook als heel waardevol wordt ervaren. ‘Dit is veel
intiemer’, zijn de reacties die we horen. Misschien is zoiets wel een blijvertje”, zegt hij voorzichtig.

Vooraf regelen voorkomt veel ellende
Voorzitter Jan Dreteler valt Veltman bij. “Wat we zeker ook hebben geleerd in deze tijd is dat mensen zich
bijzonder slecht op dit soort momenten voorbereiden. Natuurlijk, de dood komt niet zelden onverwacht,
maar eigenlijk zou iedereen tijdig bij zichzelf te rade moeten gaan hoe hij of zij zijn of haar uitvaart geregeld wil zien. Of je begraven of gecremeerd wilt worden, of het een sobere of zeg maar uitbundige uitvaart
dient te zijn. Dit soort elementaire zaken is goed om met elkaar vooraf te overleggen. Het helpt om samen
met de uitvaartleiding de uitvaart gestalte te geven”, geeft hij aan.
Helpt Elkander bestaat als vereniging al ruim honderd jaar. Zij verzorgt uitvaarten voor leden (die € 11,34
per jaar betalen) en niet-leden. De vereniging werkt zonder winstoogmerk, hetgeen betekent dat alle diensten en producten, waaronder drukwerk en kisten, tegen inkoopprijs worden doorberekend. Bij overlijden
van een lid wordt een bedrag van 575 euro in mindering gebracht op de totale kosten. De vereniging draait
op vrijwilligers; de uitvaartleiding en de verzorging rondom de overledene geschiedt door professionals.
Dreteler ten slotte: “We zijn een heel gezonde vereniging. Het enige dat we heel graag zouden zien, is een
verdere aanvulling van ons vijfhoofdige bestuur. Relatief jonge mensen die onze vereniging ook in de toekomst gezond kunnen houden en verder brengen.” En Veltman: “Maar ook voor andere vrijwilligers hebben
we plek. Zelf ervaar ik mijn bijdrage als een heel dankbare, waarin je mensen ontzorgt en op de cruciale
momenten de helpende hand kunt toesteken. Het Helpt Elkander is hier écht van toepassing.” (AJ/BM)

Bron: © BorneBoeit, overgenomen met toestemming. 02-02-2022, Sjaak.
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BART (22) RICHTTE NA HET VERLIES VAN ZIJN VADER EEN
NETWERK OP VOOR ROUWENDE JONGEREN
Bart was twaalf toen zijn vader werd gediagnosticeerd met kanker. Tien jaar later overleed hij aan de gevolgen van de ziekte. Bart kwam in het rouwproces terecht. Maar, wat
houdt rouwen op zo’n jonge leeftijd eigenlijk in? En waar kun je aankloppen voor hulp?
Allerlei vragen waar Bart mee zat en niet makkelijk antwoord op kon vinden. Daar wilde hij iets aan doen en startte Rouwnetwerk Jong.
Bart zat in groep acht toen hij hoorde dat zijn vader ernstig ziek was. Er begon een periode van behandelingen, waarbij een levensverwachting van een aantal jaar werd gegeven. “Toen was ik opeens heel actief
bezig met de dood, ik ging nadenken over de tijd die we nog hadden en ook over wat we niet meer samen
konden doen. Het besef dat pa er niet zou zijn als ik mijn diploma zou halen of als ik ooit zou trouwen, dat
was echt heftig. Het voelde ook zo ongepast voor mijn leeftijd, je raakt dan echt je jeugdigheid kwijt.”
Bart hielp zijn vader een paar maanden met fysieke zorg. “Ik hielp hem met naar de wc gaan en maakte zijn
eten klaar.” Toen hij overleed, was Bart 21. “Dan gaat de tijd opeens heel erg snel, je moet van alles regelen voor de uitvaart, pas daarna komt langzaam het besef.” Hij omschrijft de periode vlak na de uitvaart als
een zwart gat.

Herkenning en erkenning
Op jonge leeftijd rouwen heeft een enorme impact op het leven van Bart. “Toen mijn vader overleed had ik
geen energie voor sociaal contact en het was lastig om mijn bed uit te komen. Ik kon geen antwoord geven
op de vraag hoe het met me ging, want dan had ik het gevoel dat ik moest liegen.”
Erover praten was niet altijd even makkelijk. “Het was lastig met mensen over mijn verlies te praten wanneer zij niet hetzelfde hadden meegemaakt.” Bart vond wel steun bij twee vriendinnen die ook hun vader
waren verloren. “Ik had heel veel aan de erkenning en herkenning van mijn twee vriendinnen. Maar ik was
me er ook van bewust dat er ook veel andere jongeren waren die ook rouwden en dit vangnet niet hadden.”
Jaarlijks verliezen zo’n zesduizend kinderen één of allebei hun ouders.

Rouwnetwerk Jong
Bart ging opzoek naar informatie en hulpmiddelen voor rouwende jongeren, maar kon nergens een fijne,
centrale plek vinden. “Toen ben ik met twee vriendinnen Rouwnetwerk Jong gestart. Wij hebben een
website met een overzicht van veel hulpmiddelen die je kunnen helpen wanneer je als jongere aan het rouwen bent. Daar staan bijvoorbeeld TED-talks, documentaires en podcasts over rouw op. Er is ook informatie vanuit de Rijksoverheid te vinden, over bijvoorbeeld erfrecht.”
Behalve op hun website is Rouwnetwerk Jong ook actief op Instagram en organiseren ze evenementen
waar ze met jongeren spreken over verlies. Het netwerk blijft zich de komende tijd uitbreiden om meer
steun, positiviteit, herkenning en erkenning te delen met rouwende jongeren. “In maart start de eerste
praatgroep van Rouwnetwerk Jong met sessies in Utrecht.”
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Bart runt het netwerk niet alleen, een groep jonge vrijwilligers ondersteunt hem. Hun doel is op een laagdrempelige manier gratis steun te bieden. “We delen verhalen voor wie wil praten, en boeken voor wie wil
lezen. Iedereen rouwt op zijn eigen manier.”
Ook is er via dit netwerk een link naar professionele hulp. “Hoe vind je nou eigenlijk een huisarts, psycholoog of een steungroep? Dat zijn allemaal vragen waar wij je mee kunnen helpen.” Als je een vraag hebt
over dit proces kan je informatie vinden op de website, een mail sturen of via Instagram contact opnemen.

Bron: npo3fm.nl, 17-02-2022, Sjaak.

10 procent meer mensen overleden dan verwacht in 2021
In 2021 overleden bijna 171 duizend mensen, 16 duizend (10 procent) meer dan verwacht voor dit jaar. In
iedere leeftijdsgroep was de sterfte verhoogd. De oversterfte bij Wlz-zorggebruikers was lager dan die
in de overige bevolking. Vooral in Flevoland, Zeeland en Limburg stierven meer mensen dan verwacht. De
levensverwachting in 2021 was ongeveer gelijk aan die in 2020. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige jaarcijfers.
Een jaar met oversterfte komt vaker voor. De oversterfte in 2021 was iets hoger dan de oversterfte in
2020 (ruim 15 duizend), het eerste jaar van de coronapandemie, en een stuk hoger dan in jaren met zware
griepgolven (zoals 2015 en 2018). Ook een griepepidemie zorgt vaak voor oversterfte, maar die wordt
meestal gevolgd door een periode met minder sterfte, waardoor de oversterfte op jaarbasis lager uitkomt. In 2020 en 2021 was er gedurende meerdere perioden oversterfte, en geen ondersterfte.

Oversterfte in alle leeftijdsgroepen
In alle leeftijdsgroepen overleden meer mensen dan verwacht. Omdat er meer ouderen overleden, is ook
de oversterfte in aantallen hoger dan onder jongere leeftijden. Ten opzichte van de verwachte sterfte
was de oversterfte in de verschillende
leeftijdsgroepen echter niet zo verschillend. Deze relatieve oversterfte was het
laagst bij 90-plussers (7 procent) en het
hoogst onder mensen van 65 tot 80 jaar
(14 procent).
Vergeleken met 2020 was de oversterfte hoger in de leeftijdsgroepen 50 tot
65 jaar en 65 tot 80 jaar. In die laatste groep overleden 6,5 duizend meer
mensen dan verwacht, tegen 5,5 duizend
in 2020. Bij 50- tot 65-jarigen was de
relatieve oversterfte met 11 procent
duidelijk hoger dan een jaar eerder. In 2021 overleden ruim 1,6 duizend meer mensen dan verwacht in deze
leeftijdsgroep, in 2020 waren dat er bijna 500.
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Vooral meer mannen overleden dan verwacht
In 2021 overleden net iets meer mannen dan vrouwen. Normaal gesproken overlijden er juist meer vrouwen
dan mannen omdat er meer oudere vrouwen zijn. De sterfte onder mannen was ruim 11 procent hoger dan
verwacht, onder vrouwen 9 procent. In 2020 overleden ongeveer evenveel mannen als vrouwen.

Flevoland, Zeeland en Limburg relatief het meest getroffen
Vooral in Flevoland (20 procent), Zeeland (16 procent) en Limburg (14 procent) overleden in 2021 relatief
gezien meer mensen dan verwacht. In de GGD-regio’s Kennemerland en Amsterdam was de relatieve oversterfte het laagst (6 procent).
In 2020 hadden Flevoland en Limburg ook een relatief hoge oversterfte, in Zeeland was de oversterfte
toen heel beperkt. Dat jaar overleden ook in GGD-regio’s in het oosten van Noord-Brabant, in het zuiden
van Gelderland en in de GGD-regio’s Zaanstreek/Waterland en Rotterdam-Rijnmond relatief gezien meer
mensen dan verwacht.

Levensverwachting in 2021 ongeveer gelijk gebleven
Een samenvattende maat voor de sterfte in een bepaald jaar is de periode-levensverwachting. Dit cijfer
geeft het aantal jaren weer dat iemand nog te leven heeft, gegeven het aantal overledenen per leeftijd
in dat jaar. De periode-levensverwachting bij geboorte komt in 2021 uit op 79,7 jaar voor mannen en 83,0
jaar voor vrouwen. Dat is voor mannen gelijk aan het jaar ervoor, voor vrouwen een maand minder. Ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, lag de levensverwachting in 2021 voor mannen
9 maanden lager en voor vrouwen 7 maanden lager. Gemiddeld genomen neemt de levensverwachting
ieder jaar juist een beetje toe.
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De coronapandemie zal, ondanks de daling in 2020 en 2021, de al jaren stijgende lijn in de levensverwachting naar verwachting niet nadelig beïnvloeden. Na eerdere perioden met hoge sterfte, zoals de Spaanse
griep en de Tweede Wereldoorlog, was de levensverwachting snel weer terug op het oude niveau. De CBS
bevolkingsprognose gaat er daarom van uit dat de levensverwachting over een aantal jaar weer ongeveer
gelijk is aan de prognose die vóór de coronapandemie is gemaakt.

Sterfte aan COVID-19 tot en met augustus 2021 bekend
De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS
dagelijks van gemeenten ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die
informatie ontvangt het CBS later via een
doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met augustus 2021 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden
11 881 mensen aan COVID-19 van januari tot
en met augustus 2021 (11 procent van de
totale sterfte in die periode), zoals het CBS op
3 januari 2022 publiceerde. In 2020 overleden
20 173 mensen aan COVID-19 (12 procent van
de totale sterfte in dat jaar).

Bronnen

cbs.nl, StatLine – Sterfte per week,
26-01-2022, Sjaak.
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PERSBERICHT
14 februari 2022
Derde Toogdag: 3 maart in Amsterdam
“Meer samenwerking in de branche draagt bij aan verdere professionalisering, maar moet vooral in het
belang zijn van nabestaanden.” Om iedereen de mogelijkheid te bieden om mee te denken, mee te praten
en mét elkaar te praten over een mogelijke koepelorganisatie in de uitvaartbranche maken kwartiermakers
Henry Meijdam en Joris Huizinga een rondgang door het land. De kwartiermakers: “Vanwege corona hebben
we onze derde en laatste bijeenkomst in Amsterdam moeten uitstellen. De Toogdag wordt nu gehouden op
3 maart op Herdenkingspark Westgaarde. We verwachten een hoge opkomst, temeer we voor deze Amsterdams Toogdag eerder al vele tientallen aanmeldingen ontvingen en we van veel professionals begrepen
hebben dat ze zich nog gaan aanmelden.”
Verkenning naar draagvlak
In 2019 verscheen het ‘rapport Heerts’ met een inventarisatie naar draagvlak voor de beginselen voor kwaliteitsborging en consumentenbescherming in de uitvaartbranche. De kwartiermakers, Meijdam en Huizinga:
“Na diverse oriënterende gesprekken zijn wij gevraagd om als kwartiermakers te verkennen of er draagvlak
is voor een koepelorganisatie in de uitvaartbranche. Sinds die tijd hebben we hierover met een groot aantal
vertegenwoordigers uit de branche om tafel gezeten. Met de Toogdagen willen we álle betrokkenen in de
uitvaartbranche de gelegenheid geven om mee te denken.”
Mét elkaar in gesprek
“Als onderdeel van onze verkenning vinden wij het, aanvullend op de gesprekken die we al gevoerd hebben,
belangrijk om zoveel mogelijk professionals die werkzaam zijn in de hele keten te spreken. Van uitvaartverzorger tot mortuariumbeheerder en van ritueelbegeleider tot directeur van een begraafplaats of crematorium”,
aldus Henry Meijdam. “De bijeenkomst in Amsterdam is de derde om van zoveel mogelijk mensen te horen
wat hun mening is en hoe zij het zien. Daarnaast is het vooral ook heel belangrijk om er mét elkaar over in
gesprek te gaan.”
Aanmelding Toogdag 3 maart
De Toogdag op 3 maart – van 12.30 uur tot 16.00 uur – vindt plaats in:
Herdenkingspark Westgaarde
Ookmeerweg 275 – Amsterdam
www.westgaarde.nl
Deelname is kosteloos. Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kan dat via deze link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PVyrZPQPTk699xlQkOzW0ukolJxHiJIozPAfDzLRBdUOTdKMDBIVUI2WThCRlc2VU5RTEVFSTdBUCQlQCN0PWcu
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De dood hoort erbij, net zoals de winter bij de zomer hoort

Begraafplaats
(eigen foto Sjaak).

GASTSCHRIJVERS

Het is een druilerige dag in januari als ik het graf van mijn moeder bezoek. Begraafplaatsen, al van kinds af aan heb ik er een zwak voor. Ergens cultuur opsnuiven? Natuurlijk kan dat door kerken en musea te bezoeken. Of een stadswandeling te maken.
Maar geef mij grafhuisjes, scheefhangende grafstenen en meelijwekkende teksten die zo gepaard gaan bij
de vergankelijkheid van ons bestaan. Begraafplaatsen of kerkhoven, ik kan er uren struinen.

Schrijven voor een erkend medium over bijzonderheden in het alledaagse leven is voor
veel mensen een droom. De Stentor biedt dit podium aan gastschrijvers. Lezers kunnen
onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren.
Ook op rooms-katholieke begraafplaats in het dorp waar ik opgroeide voel ik me senang. Al is dat waarschijnlijk niet de bedoeling, want op het statige hek bij de ingang staan twee doodskoppen met van die
gekruiste botten eronder.
Een bijbehorende piratenvlag met dat symbool had hier niet misstaan. Alsof er hier geesten rondwaren,
rare rituelen in de nacht plaatsvinden of omdat magere Hein er rondloopt die je zo te pakken kan nemen.
Angst voor de dood zullen we hebben.

Prachtige begraafplaatsen
Ik heb die angst nooit gehad. De dood hoort erbij, net zoals de winter bij de zomer hoort. En begraafplaatsen zijn vaak prachtig, ook die van moeders in Steenwijkerwold. De mooie rode beuken bij de oprijlaan, het
Mariakapelletje, de klokkenstoel.
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Al wandelend naar haar laatste rustplaats zwaai ik naar mijn oma en opa rechts. Enkele meters verderop
doe ik exact hetzelfde, maar dan links. Ook na de dood houdt mijn familie zich aan de positionering die ze bij
leven in de kerk ook al hadden. Op de Weeghjes rechts, Gernertjes links.

Poetsbeurt
Bij mijn moeders graf aangekomen zie ik dat haar grafsteen wel een poetsbeurt kan gebruiken. En dat nota
bene bij haar. Als er iemand was die het gebruik van Glorix en Dreft tot een hogere kunst had verheven was
zij het wel. Als ze dit zou zien, zou ze zich dan al niet in haar graf…? Ik moet er maar niet aan denken. De
volgende keer gaan een spons en de groene zeep mee. Zal ik die beide doodshoofdaapjes ook even een
schoon gelaat geven.

Wilfried Gerner (51) werkt bij de gemeente en woont in Onna
Bron: De Stentor, 29-01-2022, Sjaak.

Hét gebedenboek voor vrijwilligers in de parochies
om te bidden op weg naar Pasen

https://adveniat.nl/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Laten%20we%20bidden%20om%20betere%20tijden
Tip, ingezonden door Wilma Nijland.
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Eindbod CAO uitvaartbranche 2022 - 2024
De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor de uitvaartbranche met een looptijd van twee jaar.
Het eindbod zal door de vakbonden voorgelegd worden aan de achterban.
De hoofdpunten van het eindbod zijn:

Looptijd
1 maart 2022 t/m 29 februari 2024

Salaris
01-03-2022: 2,75 procent salarisverhoging (mits de achterban instemt voor 25 februari 2022, zo niet dan
per 1 april 2022)
01-03-2023: 2,75 procent salarisverhoging

Diversen
•

vanaf 1 juni 2022 kunnen werknemers die minimaal 5 jaren een zwaar beroep hebben uitgeoefend
vanaf 6 maanden voor de AOW gerechtigde leeftijd uittreden. VAnaf 1 januari 2023 wordt deze termijn
verlengd naar 12 maanden. De werknemers ontvangen dan een RVU uitkering die afgeleid is van de net
to AOW
Kleine werkgevers tot maximaal 10 werknemers die door deze regeling in de financiële problemen
komen, kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij het CAO fonds.

•

afspraken over duurzame inzetbaarheid / persoonlijke ontwikkeling door het aanbieden van een
opleidingsaanbod.

•

indien een werknemer gebruik maakt van het aanvullend geboorte- en adoptieverlof, wordt de
wettelijke uitkering van het UWV aangevuld tot 100% van het salaris.

•

afspraken in de CAO over min uren

•

er wordt een thuiswerkregeling ingevoerd.

•

invoering van de mogelijkheid om salaris en reiskostenvergoeding fiscaal uit te ruilen.
Hiermee kan een fiscaal voordeel behaald worden door de werknemer.

•

het arbeidstijdenkader crematoria en uitvaartcentra wordt gelijk gesteld.

•

afspraken over buitengewoon verlof

•

in de cao gaat de mogelijkheid opgenomen worden om aan werknemers een individueel keuze budget
toe te kennen.

Bron: Tekst Eindbod, 24 pagina’s, Sjaak.
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Nieuwe campagne SIRE: ‘De dood. Praat erover.
Niet eroverheen.’
54% van de Nederlanders geeft aan niet genoeg gesproken
te hebben over de dood met iemand die er nu niet meer is.
Hierdoor heeft men niet goed afscheid kunnen nemen en
heeft men nu spijt. Het verdriet is hierdoor groter en het
bemoeilijkt de rouw. Stichting Ideële Reclame (SIRE) start vandaag een campagne om mensen te stimuleren meer over de
dood te praten. Of het nu gaat om praten met je naasten over
praktische zaken of emoties rondom de dood of om het gesprek voeren met mensen die rouwen. Erover
praten verbetert de kwaliteit van leven.
De dood kent vele aspecten en over geen enkel aspect praten we graag. Uit het onderzoek van SIRE blijkt
dat slechts 27% van de Nederlanders alles tegen hun naasten heeft gezegd, mochten zij morgen overlijden. Of het nu gaat om praktische en financiële zaken of juist gevoelens. 31% van de Nederlanders vindt
het moeilijk om over het eigen overlijden te praten. 38% geeft aan het ook lastig te vinden om met een
ander over diens dood te praten en slechts 28% neemt het initiatief tot een gesprek.

De dood is uit onze samenleving verdwenen
Prof. Dr. Manu Keirse, klinisch psycholoog en dood- & rouwexpert: “Ieder mens krijgt te maken met verlies
en ieder mens wil er het liefst ver van wegblijven. Terwijl het onvermijdelijk is. Dood en rouw zijn uit onze
samenleving verdwenen; sterven gebeurt meestal in ziekenhuizen of zorgcentra. Verdriet en verlies zijn
verbannen naar de intieme kring. We moeten opnieuw leren dat de dood bij het leven hoort. De SIRE campagne helpt mensen bewust stil te staan bij de dood.”

Dooddoeners
Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met de dood, maar we kunnen er lastig mee omgaan. Als
iemand het gesprek aangaat over de dood, praten we daar met zogenoemde dooddoeners snel overheen:
“Ach, wel een mooie leeftijd.” 64% van de Nederlanders maakt zich bewust of onbewust schuldig aan het
gebruik van deze dooddoeners. Zo vermijden we het gesprek, bijvoorbeeld met onze kinderen, ouders, collega’s, vrienden of partners. Of we weten ons geen houding te geven in gesprekken met iemand die in rouw
is. En dat terwijl praten over de dood de kwaliteit van leven juist kan verbeteren. De zogenoemde dooddoeners staan centraal in de SIRE campagne, die vanaf dinsdag 8 februari overal te zien is: op TV, radio,
bioscoop, buitenreclame, online, sociale media, SIRE.nl en in dagbladen en tijdschriften.

Meer kwaliteit van leven
Lucy van der Helm, directeur SIRE: “De dood is een onlosmakelijk onderdeel van het leven. De cijfers wijzen
uit dat mensen dat vergeten lijken te zijn. Het is juist waardevol om samen bij de dood stil te staan, er over
te praten en elkaar erbij te helpen. Vandaag, wacht niet tot morgen met je gevoelens uiten en naar elkaar
te luisteren. Het gesprek aangaan verbindt en verrijkt en dát vergroot de kwaliteit van onze levens. Daarom start SIRE deze campagne.”

Bron: SIRE, 08-02-2022, Sjaak.
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Drukte in de Zeeuwse uitvaartbranche: ‘Er zijn veel mensen aan eenzaamheid gestorven’

Zeeuwse crematoria hebben het het afgelopen jaar drukker gehad dan andere jaren. Ze
zeggen twintig procent meer crematies te hebben verzorgd. Ook uitvaartondernemers
maken lange dagen. Betrokkenen benadrukken dat de extra overlijdens volgens hen niet
alleen door corona komen.

Elles de Ridder runt een uitvaartonderneming samen met haar familie© Omroep
Zeeland
Door Marike Kerklaan
Sommige ontmoetingen blijven je meer bij dan andere. Omdat het verhaal, de plaats of juist de persoon
een indruk achterlaat. De ontmoeting met familie De Ridder in Hulst is er daar één van. Moeder Annelies,
vader Arjaan en dochters Elles en Mieke hebben een uitvaartonderneming. In hun centrum in Hulst praat ik
met hen over uitvaarten in coronatijd.
Aanleiding zijn de cijfers van de Zeeuwse crematoria van het afgelopen jaar. Uit een inventarisatie die ik
heb gemaakt blijken de crematoria in Terneuzen, Middelburg en Goes het een stuk drukker te hebben gehad. Ze hebben ruwweg een vijfde meer uitvaarten verzorgd dan in andere jaren. En wie kan die cijfers beter
duiden dan mensen die al decennia uitvaarten begeleiden?

Toename in aantal crematies bij de drie grotere Zeeuwse crematoria
2020

2021

toename

Crematorium Terneuzen

850

1025

175

Crematorium Goes

geen cijfers

geen cijfers

landelijke schatting: plus 20%

Crematorium Middelburg

743

884

141

Cameraman Fons en ik lopen het grijze gebouw aan de Spoorweg in Hulst binnen zonder camera, want de
uitvaart van een relatief jong iemand (60 jaar) is nog niet helemaal voorbij. De vrouw is gestorven aan
corona, maar was al langer ernstig ziek.
De laatste koffie wordt gedronken, kinderen spelen met een ballon, de bloemen worden verdeeld onder de
familie. Dochter Elles de Ridder begeleidt ons doortastend, maar vriendelijk naar een aparte kamer waar
we kunnen wachten. We krijgen, uiteraard, koffie.
Als de bloemen zijn verdeeld en de familie is vertrokken, mogen we met camera mee de aula in. Een ruime
zaal met witte stoelen, uitzicht op Zeeuwse akkers en een grote foto van het silhouet van Hulst aan de
muur.
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Moeder Annelies zit al verschillende decennia in het vak, dochter Elles net één. Aan hun bewegingen zie
je dat ze op elkaar zijn ingespeeld. Woorden van overleg zijn niet nodig. De kaarsenstandaarden worden
opgepakt en verplaatst naar een aparte kamer, het water uit de vazen leeggegooid en samen rijden ze de
baar weg uit de aula.
Of ze het druk hebben? Ja best wel, het zijn lange dagen waarbij moeder Annelies soms om 07.00 uur begint. “Liever in de ochtend extra, dan ‘s avonds.” Maar het is niet extreem druk, zeggen ze.

‘Vergeet eenzaamheid niet’
Ze willen ook graag kwijt dat het aantal coronadoden in hun regio niet uitzonderlijk hoog is op het moment.
“Vergeet de invloed van eenzaamheid niet. Oudere mensen die geen bezoek meer kregen. Sommige ouderen met dementie begrepen de maatregelen niet goed. Er zijn veel mensen aan eenzaamheid gestorven,”
zeggen moeder én dochter in koor.
‘Moeilijk’ en ‘schrijnend’, zijn de woorden die ze gebruiken om de afgelopen twee jaar samen te vatten.
Vooral voor de nabestaanden die naast het verdriet met zo veel regels te maken kregen.

Mensen afbellen
Elles: “Hadden we net honderd uitnodigingen verstuurd voor een uitvaart, werden de regels verscherpt. Dan
moet je mensen gaan opbellen dat ze niet meer welkom zijn bij de uitvaart.” Of gezinnen waren soms zo
groot dat je bij een aantal van maximaal van dertig gasten sommige kinderen of kleinkinderen moet teleurstellen. Elles: “Dat is zo intens verdrietig.”

Geen koffietafel
Wat ze allebei ook nooit meer mee hopen te maken: geen koffie of samenkomst na de dienst. “Dat voelt zo
naar, onaf.”
En bij sommige uitvaartondernemers is het niet mogelijk om als nabestaande mee te helpen met het
verzorgen van de overledene vanwege de mogelijke gevaren van besmetting. Elles: “Als een familielid het
graag wil, kan het wat ons betreft. Met allerlei maatregelen als mondkapjes, handschoenen aan en een
schort voor en natuurlijk afstand houden.”
Volgens moeder Annelies is het tijd voor versoepelingen. “We merken het aan alles. Mensen willen het niet
langer mondkapjes op en afstand houden. En wij zijn geen politieagent.” Toch vinden beiden hun werk nog
steeds bijzonder. Annelies: “Het is zo’n mooi en vooral dankbaar werk. Ik ontmoet wel eens mensen die
bedanken me nogmaals voor een uitvaart van twintig jaar geleden .”

Dag en nacht een telefoon
Het is vijf uur geweest. Met een vaste kracht maken Annelies en Elles de tafels in de koffieruimte schoon.
Doekje over de tafels, stoelen op de vaste plek. Een robotstofzuiger doet de vloer. Ze overleggen kort het
programma voor de komende dagen. Al is niets zeker. Annelies: “De telefoon kan dag en nacht gaan. Dat
zit altijd in je achterhoofd.”
Ze hoopt komend jaar met haar man de zaak over te kunnen doen aan dochter Mieke. “Een keertje vakantie
zou welkom zijn.”
De deuren van aula en familiekamers worden gesloten. Alles is aan kant. De laatste bloemblaadjes worden
van de vloer met de hand geraapt. Relatieve rust tot de volgende uitvaart.
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Niemand meldde zich voor de dode zwerver in Enschede;
alleen was hij, alleen bleef hij
ENSCHEDE - Er ligt een bosje tulpen op de trap van het Wilminktheater. Zo een van
‘twee voor vijf euro’, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het gebaar dat de anonieme bloemenlegger maakte voor de man die hier een week geleden overleed. De man voor
wie niemand zich meldde en die zo een dossier werd van de gemeente Enschede. „Dit is
buitengewoon verdrietig.”
Hoe zijn laatste uren waren, weet niemand. De zwerver was alleen. Buiten, in de koude nacht, viel hij voor de
deur van het theater in slaap om nooit meer wakker te worden. Vrijdag 28 januari bleek de kortste dag uit
zijn bestaan.

Natuurlijke dood
Een politieagent vond hem, op weg naar de vroege dienst, en liet de trappen van het Wilminktheater afzetten om hem aan het oog van passanten te onttrekken. Er moest onderzoek worden gedaan, zoals gebruikelijk. Een ‘natuurlijke dood’ werd geconcludeerd. Voor de politie was daarmee de zaak gesloten. Voor de
gemeente Enschede begon die toen pas.
Want voor de man zonder vaste woon- of verblijfplaats meldde zich in de dagen na zijn dood niemand. Geen
vader, zus of oom. Geen oude vriend. Op het gemeentehuis zochten ambtenaren in binnen- en buitenlandse
registers volop naar nabestaanden, of documenten als een wilsverklaring, maar ze werden niet gevonden.
En dus werd zijn uitvaart een klus voor de gemeente. Afgelopen week vond die plaats.
Als iemand overlijdt, is er een opdrachtgever nodig voor een begrafenis of crematie, legt Pedro Swier van
uitvaartcentrum Vredehof uit. Dat is wettelijk zo geregeld. „Anders kan je iedereen wel naar het crematorium brengen.” Maar wanneer er niemand is, of als nabestaanden het weigeren (dat mag en kan), dan is de
gemeente waarin de persoon stierf verplicht om hier zorg voor te dragen. In Enschede gebeurde dit afgelopen jaar 45 keer.

Er is een opdrachtgever nodig, anders kan je iedereen wel naar
het crematorium brengen
Pedro Swier, uitvaartcentrum Vredehof
Het zijn altijd ‘heel schrijnende gevallen’, vertelt Jacqueline Beimers van Varvik Uitvaartzorg, dat net als
Vredehof een deel van dit soort uitvaarten voor zijn rekening neemt. „Mensen die echt helemaal alleen zijn
of waarvan familiebanden ernstig vertroebeld zijn”, zegt ze. „Maar we zien ook wel gevallen waarbij er wél
familie is, dat ze ook de uitvaart willen regelen, maar dat ze er de financiële middelen niet voor hebben.”
Hoe treurig en sober ook - de gemeente betaalt, nooit zal de duurste kist gekozen worden - Beimers en
haar collega’s proberen er altijd iets van te maken. Zij leggen bloemen en door iemand op te baren in de
kleine aula, kunnen mensen die de persoon kenden toch condoleren. Bij de uitvaart zelf wordt altijd gespro-
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ken, door een bekende, of iemand van de gemeente en de uitvaartorganisatie, om iemand toch een mooie
laatste gang te geven. „Maar het blijven aparte situaties.”

Wie was hij?
Wie was deze man? Waar kwam hij vandaan en waarom had hij niemand die zich om hem bekommerde, ook
niet na zijn dood? Deze krant heeft verzocht om zijn uitvaart bij te wonen, om op die vragen antwoorden te
krijgen, maar de gemeente heeft daarvan afgezien. Uit privacy, respect en piëteit blijft zijn identiteit geheim, laat een woordvoerder weten. Want ook een dode heeft daar recht op. De naam zal niet in de burgerlijke stand gepubliceerd worden. Niemand gaf daar toestemming voor.

Soms is er wél familie, maar hebben ze de financiële middelen niet
voor een uitvaart
Jacqueline Beimers, Varvik Uitvaartzorg
Toch betekent het feit dat zijn uitvaart geweest is - de gemeente wil ook niet zeggen of hij begraven of
gecremeerd is - niet dat het dossier definitief gesloten wordt. Zowel Zwier als Beimers laat weten dat
gemeenten altijd hun best doen om alsnog nabestaanden te vinden. Om hen te informeren, uiteraard, maar
ook om te kijken of de kosten verhaald kunnen worden.
De bloemen voor het Wilminktheater zullen verdwijnen. Net als de herinneringen aan de zwerver. Zijn dood
is ‘buitengewoon verdrietig’, vindt de gemeente Enschede. Nu gaat het leven door. Alleen zonder hem.
Bron: De Gelderlander, 05-02-2022, Sjaak.

Online na je dood: zo regel je dat bij Apple, Google,
Instagram en Facebook
Geplaatst: 12 januari 2022.
Techsite Bright van RTL Nieuws maakte een zeer helder filmpje over hoe je enkele online accounts nu al
kan voorbereiden op je mogelijke overlijden. Ook staan ze stil bij de mogelijkheden om je wachtwoorden
over te dragen aan je nabestaanden. Daadwerkelijke toegang tot apparatuur van een overledene is echter
lastig, zoals ook blijkt uit de video. Maar daar kan Digital Life Legacy praktisch in ondersteunen.
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De campagne “Uit de doofpot” door &C ism SIRE:

Uit de doofpot:
‘M’n uitvaart? Over the top, met slingers en vuurwerk’
De dood. Het hoort nou eenmaal bij het leven, maar ons favoriete gespreksonderwerp is
het niet. Sterker nog, ruim een op de drie mensen praat nooit over de dood, terwijl het
gesprek aangaan juist zo waardevol kan zijn. Om te zorgen dat we wat meer óver de
dood gaan praten in plaats van eroverheen lanceert &C samen met SIRE de campagne
‘Uit de doofpot’. Dus lullen maar, over die dood. Dit keer spreken we met jongvolwassenen.
Door er zo weinig over te praten, hebben we de dood buiten de maatschappij geplaatst. En dat terwijl 54%
van de Nederlanders aangeeft niet genoeg gesproken te hebben over de dood met iemand die er nu niet
meer is. Met deze campagne, bestaande uit twee video’s, gaat &C daarom samen met Stichting Ideële Reclame (SIRE) met mensen in gesprek over de dood. In deze eerste video praten we met jongvolwassenen.
Ligt de dood voor hen nog ver weg, of speelt het ook een rol in hun dagelijks leven?

Kan je altijd overkomen
Voor Chaia (19) is dat duidelijk. Zij is twee maanden geleden haar moeder verloren. ‘Ze was 53. Als je
erover praat merk je dat het mentaal makkelijker wordt. Je lucht het even. We praatten er thuis best veel
over, ook toen ze er nog was. Op die manier leer je ook iemands wensen kennen voor als het zover komt. Je
kan op elke leeftijd onverwachts komen te overlijden.’ Goed punt, Chaia. Een confronterend punt, maar een
goed punt.

Bier, bitterballen en vuurwerk
Zijn deze jonge honden dan ook al bezig met hun eigen uitvaart? Esperanza (22) in ieder geval wel: ‘Klinkt
heel gek, maar op feestjes heb ik het af en toe over hoe ik mijn begrafenis zou plannen.’ Hoe die er dan
uitziet? ‘Met bier, bitterballen en nacho’s. En iedereen krijgt een uitnodiging met een kleurcode erop, zodat
ze in alle kleuren van de regenboog achter mijn kist aanlopen.’ Ook Lars (25) vindt een vrolijke en uitbundige begrafenis niet ongepast. ‘Ja, voor saaie mensen wel, maar voor mezelf niet. Totally over the top, met
slingers en vuurwerk.’

Rest in peace, Hammie
Bij de dood en verlies denken we vaak aan onze naasten, maar ook een huisdier verliezen kan heel verdrietig zijn. Zijn de jongvolwassenen al eens een huisdier kwijtgeraakt? Thijs (20): ‘Ik zeurde vroeger altijd dat
ik een hamster wilde hebben. Vlak nadat mijn vader overleden was kreeg ik er een. Ik heb hem welgeteld
twee maanden gehad, en toen was-ie overleden. Daar zat wel een taboe omheen, merkte ik. Ik durfde niet
te zeggen van joh, ik voel me vandaag zo klote. Mijn hamster is overleden.’ En precies dat bedoelen we nou,
Thijs. Uit de doofpot met die hamsterrouw.

https://www.youtube.com/watch?v=EF_o514K0sM
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Uit de doofpot:
‘Het allerliefst zou ik in de zomer overlijden’
De dood. Het hoort nou eenmaal bij het leven, maar ons favoriete gespreksonderwerp is
het niet. Sterker nog, ruim een op de drie mensen praat nooit over de dood, terwijl het
gesprek aangaan juist zo waardevol kan zijn. Om te zorgen dat we wat meer óver de
dood gaan praten in plaats van eroverheen lanceert &C samen met SIRE de campagne
‘Uit de doofpot’. Dus lullen maar, over die dood. In deze video spreken we met volwassenen.

Door er zo weinig over te praten, hebben we de dood buiten de maatschappij geplaatst. En dat terwijl 54%
van de Nederlanders aangeeft niet genoeg gesproken te hebben over de dood met iemand die er nu niet
meer is. Met deze campagne, bestaande uit twee video’s, gaat &C daarom samen met Stichting Ideële
Reclame (SIRE) met mensen in gesprek over de dood. Nadat we in de eerste video met jongeren spraken,
zitten er dit keer een aantal volwassenen op de kruk. Zijn zij op dit moment in hun leven veel met de dood
bezig?

Zomers briesje
Als je werkt met de dood, dan moet je wel. Het antwoord van begrafenisondernemers Simone (54) en Ilona
(54) is daarom ook ja. ‘We noemen het eigenlijk funeral planner, maar ja, wij zijn er iedere dag mee bezig.’
Ook met hun eigen dood? Simone: ‘Het liefst zou ik in de zomer overlijden. Een uitvaart moet buiten zijn,
ergens onder een grote boom.’ Met een lekker zomers briesje, we begrijpen ‘m.

Heavy metal én carnavalskrakers
Ook Rob (66) zou, als het ooit aan de orde komt, wel zijn eigen uitvaart willen regelen. Tenminste, als zijn
vrouw het met de plannen eens is. Rob: ‘Mijn vrouw zegt altijd: als jij dood bent, ben je er toch niet meer bij.
Ik moet het dan allemaal doen, dus ik moet het óók leuk vinden.’ En zo is het maar net, vrouw van Rob. De
47-jarige Loes en haar partner zeggen ook weleens tegen elkaar: ‘Goh, dit nummer mag je dan wel draaien
hoor.’ En dat wordt een ratjetoe van genres, als we haar antwoord op het dilemma ‘Heavy metal of carnavalsmuziek op je uitvaart?’ mogen geloven. Lachend vraagt ze namelijk: ‘Mag ik beide?’

Een Rolex maakt niet gelukkig
Als we het over de dood hebben, moeten we het ook over het leven hebben. Wat maakt het leven de moeite
waard voor deze volwassenen? Geluk kan in de kleinste dingen zitten, als je het Philip (59) vraagt. ‘Het zit
hem vaak niet in de Rolex of de vier wielen en het stuur met een glimmertje op de voorkant. Dat heb ik wel
ervaren, dat dat de truc niet doet.’ Dan geloven we je op je woord, Philip. Zijn wij even blij dat we die Rolex
van z’n lang zal ze leven toch niet kunnen betalen.
Dit is een samenwerking met SIRE.

https://www.youtube.com/watch?v=_vBRy7y_4ak&t=23s
Bron: andc.tv, 21-02-2022, Sjaak.
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UITVAARTONDERNEMERS: ‘MAATREGELEN HEBBEN DIEPE
WONDEN GESLAGEN BIJ FAMILIES’
De coronamaatregelen hebben diepe wonden geslagen bij families en andere naasten
van overlevenden. Dat zegt Heidi van Haastert, directeur van de BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen) in het BNR-programma
Zakendoen.
Na een flinke lobby bij het ministerie van Binnenlandse Zaken mogen er nu maximaal honderd bezoekers
aanwezig zijn bij een uitvaart, maar dat is wel afhankelijk van de locatie van de uitvaart. Bezoekers moeten
anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden.

Onduidelijkheid
In het begin van de crisis was dat wel anders. ‘We wisten natuurlijk niet wat het virus deed, het was allemaal onduidelijk en onzeker’, zegt Van Haastert. ‘Maar die eerste maanden waren echt afschuwelijk, toen je
met een kleine groep van dertig mensen erbij mocht zijn. Ook zag je hele kleine groepjes van tien of vijftien
mensen omdat er mensen ziek waren. Ook de nazit mocht niet. Dat bekende kopje koffie na afloop’, vertelt
Van Haastert.

Eigen foto Sjaak.

Hogere kosten
Ondanks het door de coronacrisis toegenomen aantal sterfgevallen, is het niet zo dat de uitvaartbranche
financieel gezien gouden tijden kent, zegt Van Haastert. ‘Dat komt doordat er inderdaad een groot aanbod
is van overledenen, maar wij ook weer mensen moeten inzetten om de families goed te kunnen helpen. Wij
hadden natuurlijk ook personeelsleden die in quarantaine zaten of ziek waren, dus we moesten personeel
gaan inhuren. Dat betekent dat we ook per uitvaart meer kwijt zijn dan in de normale situatie’, aldus Van
Haastert.

Bron: BNR, 21-01-2022, Sjaak.
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Uitvaartvereniging Hollandscheveld 100 jaar
Hollandscheveld – De Uitvaartvereniging Hollandscheveld bestond op 23 januari
2022 honderd jaar. Alle aanleiding dus om met het bestuur in gesprek te gaan.
Dat is in deze coronatijd erg lastig en daarom is het een paar weken vóór de 100e
verjaardag een ‘digitaal gesprek’ geworden.

Het begon allemaal met de aanschaf van een
door een paard getrokken lijkwagen.
Zijn er nog plannen om dit jubileum te gedenken?
Na de Algemene Ledenvergadering, die hopelijk kan plaatsvinden op 13 april in het Anker, willen we hier
speciale aandacht aan besteden. De wijze waarop we dit doen houden we nog even geheim maar een
drankje en hapje kunnen we wel alvast garanderen. We hopen die avond veel leden te mogen begroeten.

Hoe werd een begrafenis vóór de oprichting van de uitvaartvereniging geregeld?
Was er 100 jaar geleden een directe aanleiding om de uitvaartvereniging op te richten?
De burenhulp, de rouw, de kist, wat er ook maar gebeurde rondom de begrafenis, alles lag min of meer vast
in afspraken en verwachtingen tussen de buren en familieleden onderling. Dit hele stelsel van informele afspraken begon te verschuiven toen de Spaanse griep met zijn vele doden een schokeffect teweeg bracht.
De Spaanse griep heeft in Hollandscheveld en omstreken, van Noordscheschut tot Moscou, minimaal 86
mensen het leven gekost.
Het grootste probleem was waarschijnlijk dat het stelsel van burenplichten niet meer goed functioneerde.
Bij ziekte hielpen de buren mee, om het boerderijtje draaiende te houden. Bij overlijden van een buurman, –
vrouw of – kind, zorgde de buurt voor wassen, kisten, en een fatsoenlijke begrafenis. In wat we uit overlevering weten, komt duidelijk naar voren dat men tijde van de Spaanse griep doodsbang was om de burenplichten nog langer uit te voeren.
De Spaanse griep was echter niet de echte reden voor het oprichten van de begrafenisvereniging. Die was
van een heel andere aard. Het vervoer van het lichaam ging altijd in een bok of punter over water. De aanleiding voor het oprichten van een begrafenisvereniging was de wens het rouwvervoer te moderniseren door
de aanschaf van een lijkwagen, getrokken door een paard.

Hoeveel leden telt de vereniging en wat zijn de voordelen van het lidmaatschap van de
vereniging?
De vereniging telt rond de 4300 leden. De vereniging heeft geen winstoogmerk. Het doel is de kosten
voor de uitvaart zo laag mogelijk te houden door dit zoveel mogelijk met eigen mensen te doen, waarbij de
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uitvaart van begin tot eind naar ieders eigen wensen uitgevoerd kan worden.

Is het een voorwaarde om lid te zijn van de vereniging om gebruik te kunnen maken van
de diensten? En moet je in Hollandscheveld wonen om lid te worden of te zijn?
Ook als je geen lid bent van de Vereniging kun je gebruik maken van onze diensten maar dan moet wel een
extra bedrag betaald worden. Anders zou het niet eerlijk zijn ten opzichte van onze eigen leden. Het beste
is dat iedere Hollandschevelder vanaf 18 jaar lid wordt van onze vereniging, dat kan voor slechts € 28 per
jaar. Je hoeft niet in Hollandscheveld te wonen om lid te kunnen worden.

Wat is het verschil tussen de diensten van de vereniging en van een particulier – commercieel – uitvaartbedrijf?
Is er ten opzichte van vroeger veel veranderd in de dienstverlening? Bv. het verschil in
wensen hoe een begrafenis er vroeger diende uit te zien en welke wensen men nu heeft?
De verzorging van een begrafenis of crematie gebeurt naar wens van de overledene en zijn of haar nabestaanden. Op de totale kosten wordt de vergoeding van de vereniging in mindering gebracht. Het gebruik
van ons personeel en de eigen aula of thuisopbaring is goedkoper dan bij een commercieel uitvaartbedrijf
omdat wij geen winstopslag berekenen over door derden geleverde diensten zoals bv. kosten van een
rouwauto en het crematorium.
Eigenlijk is alles mogelijk. Zo hebben we enkele jaren geleden de uitvaart verzorgd met een koets met
paarden, maar ook een witte rouwauto of een touringcar is te regelen. Ook wordt steeds vaker gekozen
voor een drankje en een hapje in plaats van het bekende kopje koffie met een broodje.
Om de wensen mogelijk te maken zou het goed zijn dat iedereen deze ergens opschrijft zodat de nabestaanden weten wat de wensen zijn als het zover is. Hiervoor stelt onze vereniging een wensenboekje
beschikbaar, maar ook is onze uitvaartverzorgster Elsje Otten bereid een voorgesprek te komen doen.

Landelijk is de verhouding 3 crematies tegenover 2 begrafenissen. Hoe is deze verhouding in Hollandscheveld?
Bij onze vereniging is de verhouding nu nog 1 crematie tegenover 2 begrafenissen, maar we zien wel een
stijgende lijn in het aantal mensen dat kiest voor een crematie.

Kunnen nabestaanden kiezen op welk gedeelte van de begraafplaats de overledene begraven gaat worden?
De plek wordt door de gemeente aangewezen, maar je kunt ook kiezen voor een andere begraafplaats. In
de gemeente Hoogeveen koop je een graf voor een periode van 10 jaar (of voor 20, 30 jaar etc) of je kiest
voor een algemeen graf, dan hoef je alleen begraafrecht te betalen en geldt een maximale grafrust van 10
jaar.
De laatste jaren wordt ook steeds vaker gekozen voor begraven op een natuurbegraafplaats, dan betaal
je eenmalig een bedrag en geldt eeuwigdurende grafrust op een natuurbegraafplaats zoals de Mepperdennen.
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Heeft de uitvaartvereniging een stem in het kapittel of en wanneer welke graven geruimd zullen worden?
De begraafplaats is van de Gemeente Hoogeveen, zij zijn ook eindverantwoordelijk. Wel wordt onze vereniging om inspraak gevraagd, zoals bij de ruiming van graven die onlangs heeft plaatsgevonden.

Zijn er opmerkelijke historische rituelen of gebeurtenissen te melden waarover toentertijd vast nog lang over nagepraat is?
Tijdens de Spaanse griep kon de grafdelver het werk alleen niet af. Er was een ploegje arbeiders gevormd,
dat ervoor zorgde dat de doden per bok van het sterfhuis werden opgehaald. De doden waren nog steeds
thuis opgebaard. De mannen waren doodsbang zelf de griep te krijgen. Ze hadden gehoord dat alcohol
desinfecteerde. Dat doet het ook, maar niet op de manier zoals zij het gebruikten. Ze durfden pas aan het
werk na een flinke slok desinfecterende alcohol en bleven ook tussendoor aan het drinken, om maar geen
griep te krijgen. Aan het eind van de dag, een voor hen onbekend aantal begrafenissen later, waren ze zo
dronken, dat ze niet meer wisten wie ze begraven hadden en waar ze die begraven hadden.
Tenslotte: Op de website Uitvaartvereniginghollandscheveld.nl en op de facebookpagina van de vereniging
is meer informatie te vinden.

Foto: Uitvaartverzorgster Elsje Otten

Bron: RegioNieuws Hoogeveen, 02-02-2022, Sjaak.

Workshops Actuarieel:
De workshops actuarieel zijn vastgelegd op:
-

Zaterdag 7 mei ’s ochtends in Hardenberg

-

Zaterdag 14 mei ’s ochtends in Katwoude.

Reserveer alvast de datum.
Nadere berichtgeving volgt aan de secretariaten met dan ook de vraag om u aan te melden.
Wij gaan uit van deelname van Penningmeester, Voorzitter maar ook andere bestuursleden zijn welkom.
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Samenstelling Algemeen
Bestuur FKB per 19-09-2020

FKB
FKB

Voorzitter:

een levende vereniging
dood
eenrondom
levendedevereniging

Sjaak den Hollander, Illikhoven 14-A,
6116 AL Illikhoven.

Tel.: 046 - 4810205

jjdenhollander@planet.nl

rondom de dood

Secretariaat:

MEER SAMEN — SAMEN MEER

MEER SAMEN -SAMEN MEER

mw. G.W. Nijland-Wevers
Tel.: 06 - 23894310

Bel gerust voor informatie

secretaris@f-k-b.nl

Wij maken u met plezier verder wegwijs in de
FKB en uitvaartland!

Penningmeester:
Frenk Lardinois, Florence Nightingalestraat 155
6441 HW Brunssum

Tel.: 045 - 5272717

penningmeester@f-k-b.nl

Regio Noord/Oost:
(Groningen/Friesland/Drente/Overijssel/
Gelderland/Flevoland)

Webmaster:
Johnny Gunnewijk, Meidoornstraat 8,
9501 VZ Stadskanaal		

Tel.: 0599 - 612027

Gunnewijk@gmail.com

Wilma Nijland

Tel.: 06 - 23894310

Herman Borgelink

Tel.: 06 - 22386717

Regio West:
(Noord-Holland/Zuid-Holland/Utrecht/Zeeland)
Martin Slippens

Bestuurslid:

Regio Zuid:
(Noord-Brabant/Limburg)

Martin Slippens, Streekweg 347,
1616 AH Hoogkarspel		

Tel.: 0228 - 526740

Tel.: 0228 - 526740

mslippens@hetnet.nl

Sjaak den Hollander

Tel.: 046 - 4810205

Frenk Lardinois

Tel. ; 045 - 5272717

Herman Borgelink, Maatkamp 21
7482 KC Haaksbergen

Tel: 06 - 22386717

info@barbarahaaksbergen.nl
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