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Een dierbare verliezen. Uiteindelijk

worden in korte tijd. Om u een beetje

krijgen we er allemaal mee te ma-

inzicht te geven in de vele mogelijkheden

ken. Een periode die gepaard gaat met

die er zijn om uw dierbare een mooi en

een hoop verdriet en emotie. Een tijd

waardig afscheid te kunnen geven, ligt

waarin er een hoop geregeld moet

voor u deze interessante Uitvaartbijlage.
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Uitvaartverzorgers Coby Kuiper en Aline de Graaf organiseren voorlichtingsavonden

‘Ons devies is: heb het er eens over op het moment dat er nog niets aan de hand is’
NOORDENVELD/WESTERKWARTIER
–
Coby Kuiper en Aline de Graaf zijn twee
bekende namen in de wereld van de uitvaartverzorgers. De twee hebben beiden
hun eigen bedrijf, maar werken geregeld
samen. Dat is niet alleen praktisch, het
is ook prettig voor degene die hen nodig
heeft. De dames hebben namelijk dezelfde visie op uitvaart. “Een standaardlijstje
hebben we niet. We voelen aan waar we
nodig zijn. Hoe kunnen we de overledene
en de nabestaanden een zo goed mogelijke
uitvaart geven”, dat is ons uitgangspunt.
De dankbaarheid, de ontroerende en bijzondere verhalen van nabestaanden, het
vertrouwen dat ze gegeven wordt, maakt
dat Coby en Aline de mooiste baan van de
wereld hebben, vinden ze. De dames hebben ieder hun eigen uitvaartorganisatie,
maar wel met dezelfde visie, dezelfde manier van werken en hetzelfde kostenplaatje. Dat betekent dat ze gemakkelijk even
iets voor elkaar kunnen opvangen en de
klant verzekerd is van dezelfde persoonlijke zorg.
Behalve overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen de dames. Aline heeft een
Christelijke achtergrond, Coby niet. “En
dat maakt dat we veelal onze eigen klanten hebben. Daarbij heeft ieder van ons
zijn eigen kracht en waar we elkaar kunnen helpen doen we dat. Aline is sterk in
de laatste verzorging van de overledene.
Coby’s sterke punt is het maken en voordragen van levensverhalen.
24/7
Mensen kunnen Aline en Coby 24 uur per
dag bellen. En zij kunnen alles betekenen

kering of –vereniging. Daarnaast zijn zij de
vaste uitvaartverzorgers voor de uitvaartvereniging Haulerwijk – Waskemeer e.o.

rondom een uitvaart. Van het verzorgen
van de overledene tot de opbaring, rouwauto, afscheidsdienst tot kist en kaarten.
Zónder daarover provisie te berekenen. Er
is veel mogelijk, veel keuzes in kaarten,
kisten of manden, maar ook in rouwvervoer. Zo is onlangs de lijkkoets in Zevenhuizen weer gerestaureerd en kan weer
gebruikt worden, maar ook lopend met
een baar of met een traditionele rouwauto.
Een mooi afscheid, passend bij de persoon
waarvan afscheid genomen wordt, dáár
draait het om.
De klant bepaalt de mate waarin. “De één
wil veel zelf doen, een ander wil volledig
ontzorgd zijn. En die fijngevoeligheid, het
aanvoelen wat mensen nodig hebben voor
een goed afscheid, is het mooiste van ons
vak. We zoeken balans in tijdsdruk en rust.
Niet alles hoeft in het eerste gesprek besloten te worden. Wij zijn er om te luisteren, te vertellen over de mogelijkheden en
overzicht te brengen in een (vaak) emotionele chaos.”

Maak een afscheid bespreekbaar
“Belangrijk is om tijdig na te denken over
de verschillende mogelijkheden rondom
een uitvaart. Als je op tijd doorspreekt hoe
je je afscheid voor ogen hebt, maakt dat
het veel makkelijker wanneer het zover
is’, licht Coby toe. ‘De dood bespreekbaar
maken is belangrijk. Hoe moeilijk dat ook
is”, is het advies en daarom organiseren we regelmatig voorlichtingsavonden,
‘laagdrempelige avonden in een leuke
sfeer’. In het nieuwe jaar op woensdag 18
januari 2023 staat een voorlichtingsavond
gepland, om 19.30 uur in het dorpshuis
‘Nij Roon’, Roderweg 86, 9311 PB NieuwRoden.
Ons devies is: heb het er eens over op het
moment dat er nog niets aan de hand is.
Infomeer je naasten eens over je wensen.”
En daar houdt het niet op. Regelmatig worden Coby en Aline persoonlijk benaderd
door mensen die vragen hebben. “Dat kan
zijn over een familielid die op sterven ligt,
maar ook over bijvoorbeeld een verzekeringspolis waarover onduidelijkheden bestaan. Dat kan bij iemand thuis, maar ze
mogen natuurlijk ook bij ons komen. Die
huiselijke setting, dat past heel erg bij ons.

We denken graag mee. Wat de kosten hiervan zijn? Dat is vrijblijvend en kost niets.”
Lichtjesavond
Woensdag 2 november wordt er in Haulerwijk op begraafplaats “Eikenhof’ een
Lichtjesavond gehouden vanaf 19.00 uur.
Iedereen die wil, kan dan stilstaan bij het
verlies van een dierbare.
Op Zondag 11 december, Wereldlichtjesdag, organiseren Coby en Aline in samenwerking met verschillende andere partijen
in Midwolde een Lichtjesavond. Dat gebeurt in het kerkje van Midwolde. Tijdens
de bijeenkomst, die om 19.00 uur begint is
er muziek, zijn er verschillende sprekers
en een koor. Ook hier ontvangen aanwezigen een kaarsje die ze op een graf of herdenkingsplek mogen zetten. Daarna is er
een moment om nog na te praten tijdens
een kop koffie bij Gasterij Inkies.
Wie vragen heeft rondom een (toekomstig) overlijden mag altijd contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek: Coby
Kuiper, info@cobykuiper.nl. Tel.: 0619187086. Aline de Graaf, info@alinedegraafuitvaartzorg.nl. Tel.: 06-40257599.
Deze contactgegevens kunt u ook gebruiken voor het aanmelden voor de voorlichtingsavond op woensdag 18 januari 2023
in het dorpshuis in Nieuw-Roden.

Coby Kuiper
uitvaartbegeleider

www.cobykuiper.nl
info@cobykuiper.nl
Veldstreek 21-1
9354 VA Zevenhuizen
06 - 19187086

Coby en Aline kunnen voor iedereen een
uitvaart verzorgen, ongeacht uitvaartverze-

www.alinedegraafuitvaartzorg.nl
Zwarte els 9
9351 XJ Leek
0594 – 69 61 09
06 - 40 25 75 99

LEDENVOORDEEL mail ons:
info@delaatsteeer-roden.nl

Geert Weistra

Uitvaartcentrum
beheerder

Alle zorg omtrent de uitvaart wordt u uit handen genomen.
Mogelijkheid voor opbaring, condoleance en plechtigheid in ons uitvaartcentrum .
De laatste eer Roden werkt samen met Monuta. Door deze samenwerking
zijn wij in staat om de kosten aanzienlijk te reduceren.

Bij overlijden dag en nacht bereikbaar 050-5015151
Mail: info@delaatsteeer-roden.nl
Adres aula: Borglaan 1a 9301 ZE Roden

De Laatste Eer te Roden staat voor een waardige en zorgeloze uitvaart
De Laatste Eer is een begrafenis- en crematievereniging.
Het werk van de vereniging vindt zijn oorsprong in noaberschap. Noaberschap is een zeer oude traditie die het
best kan worden vertaald als burenhulp of bijstand.
De vereniging is opgericht in 1912 met als doel om zonder winstoogmerk en op een respectvolle manier hulp te
bieden bij een uitvaart. Ten tijde van de oprichting was
er een grote behoefte aan een dergelijke vereniging.
Als lid was men verzekerd van een waardige en betaalbare uitvaart. De vereniging nam in het verleden alle
werkzaamheden op zich. Zo konden nabestaanden met
het afscheid bezig zijn en hoefden zij zich geen zorgen
te maken over de uitvaart. Tegenwoordig zorgt Monuta
er namens de vereniging voor, dat alles in goede banen
wordt geleid. De vereniging heeft hiervoor een overeenkomst met deze uitvaartverzorger.
De invulling van de uitvaart kan volledig naar wens van

de overledene en nabestaanden worden ingevuld.
Uitvaartverzorger Monuta hanteert voor leden van De
Laatste Eer, conform onze overeenkomst, een gereduceerd tarief voor de gemaakte kosten. Deze overeenkomst
geldt ook als u elders in Nederland woont.
Daarnaast bestaat er voor leden van de begrafenis- en
crematievereniging bij overlijden het recht op het gratis
gebruik van Het Uitvaartcentrum in Roden, de diensten
van de vereniging en een gereduceerd tarief voor de opbaarkamers. Daardoor hebben leden een financieel
voordeel dat kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.
Het op hogere leeftijd lid worden van ´De Laatste Eer
Roden´ kan hierdoor toch aantrekkelijk zijn.
Benieuwd naar alle voorwaarden? Neem gerust contact
op. De Laatste Eer kiest voor zekerheid en een zorgeloze
uitvaart. Wellicht is een lidmaatschap de moeite waard.

Uitvaartcentrum De Laatste Eer Roden
(Aula)

Zeer geschikt voor een plechtigheid of samenzijn
voor zowel kleine als grote gezelschappen met
persoonlijke sfeer en alle tijd. Mogelijkheid de aula te gebruiken voor condoleance-avond.
4 Rouwkamers voor opbaringen. gedurende de periode
van de opbaring van uw dierbare blijft de rouwkamer uitsluitend voor u gereserveerd.
Hierdoor kunt u deze zo inrichten dat deze geheel bij uw
sfeer past.
Huiskamer. Ruim opgezet en huiselijk ingericht.
U heeft de beschikking over een eigen ruimte
waar u zich zoveel mogelijk thuis kunt voelen.
Catering. hoeft niet altijd koffie met cake te zijn.
Andere mogelijkheden geen probleem.
Geluids- en presentatieapparatuur aanwezig
alsmede gratis wi-fi. Streaming is ook mogelijk.

UITVAART

2022

Oedze Kuiper

Een familieman en een allemansvriend
LEEK - Hij had neuropathie, een
aandoening van de zenuwen in
z’n benen. Omdat z’n spieren
daardoor niet naar behoren
functioneerden gaf lopen hem
steeds wat meer problemen.
‘Laten we niet wachten’, zijn
de woorden van Oedze enkele
jaren geleden, ‘maar alvast op
zoek gaan naar een huis met
een slaapkamer beneden’. Op
14 mei is het zover. Oedze en
Martje Kuiper strijken neer aan
het Kaapdiep en vieren daar
een dag later zijn 75e verjaardag. Aan iedereen die het maar
wil zien, toont Oedze trots hun
nieuwe onderkomen. Wat is hij
ongelooflijk blij met dit nieuwe
plekje. Wie had kunnen bedenken dat hij er zo kort van mag
genieten. Want op 13 juli gaat
het gruwelijk mis. Tijdens het
uitoefenen van z’n grote hobby
vissen komt er een plotseling
einde aan zijn leven. Oedze
komt nooit meer thuis.
Oedze Kuiper was een familieman en een allemansvriend, Hij
maakte graag een praatje met
deze en gene en kende werkelijk
iedereen. Maar iedereen kende
ook Oedze. En, hij hield ervan
om in de belangstelling te staan.
Zijn naasten vertellen: ‘Een verhaal over Oedze in De Krant? Hij
zou met De Krant onder z’n arm
een rondje hebben gemaakt en
trots hebben geroepen: ‘Hest ’t
al leez’n?’
Oedze maakte als schilder lange
dagen en sleet menig roller en
kwast. In de weekenden werd
er gevoetbald bij de VEV ’67, de

vereniging waar Oedze aan de
wieg stond. Zijn vrouw stond in
de beginjaren achter de bar en
Oedze zat er met een flesje bier
graag vóór. Vaak werd er nog
even gezellig nagezeten in de
kroeg. Die gezelligheid, dat was
waar Oedze zo van hield. Niet
alleen met z’n voetbalvrienden,
maar ook later toen zijn jongens
groter werden. Of er nu 5 of 10
vrienden waren, aan De Sluis,
waar ze lange tijd woonden,
werd, voordat ze op stap gingen,
altijd ingedronken. ‘Bier was er
genoeg, zodat pa natuurlijk zelf
ook gezellig even mee kon doen’,
aldus z’n zoons.

Z’n schoondochters kwamen
in beeld en zorgden bij Oedze
voor het mooiste geschenk, z’n
kleinkinderen. Stapelgek was
hij ermee. Waar de kleinkinderen waren, was opa en waar opa
was waren de kleinkinderen.
‘Hun grote vriend’, zoals ze hem
noemden, volgde alle sportwedstrijden, meestal voetbal,
van ze. Oedze ging met ze naar
de Pinksterkermis waarbij de
kleinkinderen net zo lang door
mochten gaan met muntjesschuiven tot ze de allergrootste
knuffel hadden gewonnen.
Grappen en plagen, daar stond
hij om bekend. Met ‘knobbelen’
en ‘pesten’ won Oedze altijd.
Dachten de kleinkinderen dat
hij zo goed kon kaarten, vonden
ze later zijn kaarten onder zijn
stoel. Of, liet hij ze een kaart
trekken en stuurde hij ze naar
de gang. Hij zou ze terugroepen als hij wist welke kaart ze
in handen hadden. Maar hij riep

ze niet terug met als gevolg dat
ze wel 10 minuten op de gang
stonden. En voordat hun ouders
het überhaupt mochten weten, mochten de kleinkinderen
van Oedze al roken. Bijna elke
week lagen de pakjes sigaretten en een beetje zakgeld voor
ze klaar. Met de woorden: ‘Eem
rook’n? Ik zeg niks tegen papa
en mama’ hadden ze altijd een
heerlijk onderonsje.
Op verjaardagen was het altijd
groot feest. Met een borrel en
lekkere hapjes, want iets te eten
was zéker zo belangrijk, genoot
Oedze volop. Vaak kwamen dan
ook de muziekbox en microfoon
op de proppen. Het volksliedje
‘Tom Dooley’ werd steevast gezongen.
Zoals gezegd, Oedze was een
familieman én een allemansvriend. Hij kende alle kinderen
van de familie en de vrienden
van de kinderen en kleinkinderen. Verder was hij door z’n
werk als schilder natuurlijk met
zoveel mensen in contact. Maar
het sociale ging verder. Zo nodigde hij bijvoorbeeld ook werklui uit op de koffie in zijn garage.
Dat was toen er door de woningbouwcoöperatie werd gerenoveerd aan De Sluis. En ging hij
vooral de laatste tijd soms wel
een paar keer per dag naar het
haventje in Leek. Daar aan het
water kwamen meerdere mannen samen om te keuvelen over
datgene wat hen bezighield.
Oedze hield van klaverjassen,
ging daarvoor altijd nog naar de
VV-Nieuw-Roden, maar ook motorraces volgde hij graag. Later,
toen Max Verstappen in beeld
kwam, werd ook deze sport een
van z’n favorieten. Maar z’n grote passies, dat waren toch echt
voetballen en vissen. De hengel
was z’n hele leven z’n favoriete

gereedschap. Er was een periode dat hij wel drie keer in de
week op pad ging en vele bekers
mee naar huis nam. Met de visclub maar ook met anderen, zoals de kleinkinderen, was dat het
liefste wat hij deed, uren aan het
water zitten. Na de verhuizing
naar het Kaapdiep had hij zich
ook aangesloten bij de visclub
van De Schutse.
Hij was een gelukkig man. En
hij bleef positief, ook toen lopen voor hem steeds moeilijker
werd. Klagen? Dat kwam in zijn
woordenboek niet voor.
Gelukkig was hij met zijn familie
om hem heen en met z’n prachtige nieuwe huisje. En z’n grote
hobby vissen, dat mocht hij tot

het laatst blijven doen. Letterlijk
en figuurlijk, want op die warme
zomerdag op 13 juli, met z’n
zicht op hengel en water, overlijdt Oedze Kuiper.
Op de dag van het afscheid rijdt
de stoet nog één keer langs het
haventje. Het bankje is leeg,
maar de menigte applaudisseert
bij het passeren. In het crematorium is het druk. Het is duidelijk, ‘iedereen’ kent Oedze, ze
zijn gek met hem en ze bewijzen
hem dan ook graag de laatste
eer.
Binnenkort zal zijn as worden
bijgezet in de muur. Terug naar
z’n roots, daar waar het allemaal begon, in Nieuw-Roden.
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GJ Uitvaartverzorging

‘Er zijn, daar
begint alles’
Toen Janneke Wiersema zo’n
negen jaar geleden bij Gretha
van der Veen in de stoel lag
voor een schoonheidsbehandeling werd het idee geboren. Samen besloten de vrouwen een
stap te maken naar de uitvaartwereld. De verhalen van mensen én het er zijn voor mensen in een kwetsbare periode
is wat hen bindt. Een gouden
zet bleek het. Inmiddels is GJ
Uitvaarverzorging een begrip
geworden in de wijde omgeving van Peize. Sinds twee jaar
hebben Gretha en Janneke hun
eigen Afscheidshuis op de begraafplaats van Peize waar nabestaanden in alle rust en huiselijke setting afscheid kunnen
nemen van hun dierbare.
‘De verhalen die mensen met
me deelden terwijl ze bij mij in
de stoel lagen hebben me altijd geboeid’, begint Gretha van
der Veen over haar periode als
schoonheidsspecialiste.
Die
verhalen gingen vaak over een
geboorte of een trouwerij, maar
ook de dood kwam voorbij. Intieme, vertrouwelijke gesprekken waren het. Ik vond het zo
bijzonder; je hoeft niets te doen,

alleen maar een luisterend oor
zijn. Toen mijn moeder overleed
was er een uitvaartverzorgster
die ons op ons verzoek veel zelf
liet doen. Toch was ze er steeds
op momenten dat we haar nodig hadden. Ze voelde goed aan.
Ik dacht: wat is dit een mooi en
dankbaar beroep. Er zijn, daar
begint alles.’
Janneke Wiersema begeleidde
oncologiepatiënten in het UMCG.
Voerde gesprekken over angsten, leven en dood. De persoonlijke benadering, ‘wat heeft die
persoon nodig’, heb ik altijd belangrijke gevonden. Alleen even
een hand op iemands schouder, het kan zoveel betekenen.
De overstap van de zorg naar
uitvaart was voor haar een logische. ‘Gretha en ik hadden het
altijd over wat ons beweegt. We

hadden echt een klik samen. Op
een geven moment zei ze: laten
we samen in de uitvaart gaan. In
de eerste instantie dacht ik, nee,
niets voor mij. Daar kwam ik snel
op terug. Het is de beste beslissing die ik genomen heb.’
Sinds zeven jaar hebben Gretha
en Janneke hun eigen uitvaartonderneming: GJ Uitvaartverzorging. Geheel op hun eigen wijze
begeleiden zij nabestaanden met
het verlies van een dierbare en
verzorgen de complete uitvaart.
‘We krijgen het zo vaak terug:
wat fijn dat jullie alle tijd genomen hebben voor ons. Of: kom je
morgen weer dan? De tijd nemen
vinden wij belangrijk. Niets ten
nadele van grote uitvaartorganisaties, maar die hebben vaak
meerdere families tegelijk, die
moeten door. We komen iedere
dag even langs, zeker bij een
thuisopbaring is dat een must.’
Als er een melding binnenkomt
is het luisteren: wat is er gebeurd? ‘De overledene verzorgen en opbaren is dan het eerste
wat je doet. Veel mensen kiezen
ervoor om de verzorging te laten doen. ‘Zullen we het samen

doen’, vragen we dan. Soms vinden ze dat eng of spannend. Dan
is alleen kijken ook prima.’ Janneke: ‘Laatst zei een zoon tegen
me: ik had nooit gedacht dat ik
met een krultang mijn moeders
haar zou doen. We zeggen altijd
‘wat je zelf kunt doen, doe het.
Dat is heel belangrijk voor het
rouwproces. Er is rust en tijd
voor alles.’
Praten over leven en dood
Om bij leven te praten over leven
en dood, dat is wat mensen op
voorhand vaak als lastig ervaren.
Toch geeft het rust om hierover
met ons in verbinding te komen.
‘Dat is wat wij naderhand vaak
horen.’
Dichtbij
Het proces van overlijden tot de
dag na de uitvaart is intensief.

‘Het bijzondere is dat je dichtbij
mensen mag komen die op dat
moment in de meest kwetsbare
periode van hun leven zitten.
Mensen die je daarvoor nog nooit
eerder hebt gezien’, zegt Janneke. Gretha: ‘ik vind het mooi dat
nabestaanden dat bij ons vinden,
ons toelaten. Tijdens zo’n week
geef je jezelf helemaal. Al moet
ik zeggen dat dat ook meteen
mijn valkuil is. Je komt dichtbij
maar je moet ook weer loslaten.
Dat is soms heel erg moeilijk, je
ziet alle verdriet. Na die tijd is
er door nabestaanden soms behoefte aan contact. Ik wil graag
blijven zorgen maar ik kán niet
blijven zorgen. Dat verstikt me
soms, maar ik doe het zelf. Om
onszelf hierin te beschermen,
verwijzen we mensen nu door
naar rouwbegeleiders. Wil je
goed blijven functioneren, moet
je ook los kunnen laten.’
Transparant
Er is tegenwoordig veel te doen
over ‘eerlijke uitvaarten’. Verhalen
over de ‘grote jongens’ die torenhoge tarieven berekenen, kisten
die drie keer over de kop gaan en
dat er ‘grof geld’ verdiend wordt
aan de bloemen en de kaarten.
Gretha en Janneke zijn er duidelijk over. ‘Wij vertellen van te voren
precies wat het kost. Alles wat we
inkopen gaat één op één door naar
de klant. Ook kortingen die aan ons
worden doorberekend, zijn voor

de klant. Daar zijn we heel transparant in. Nabestaanden betalen
een vast basistarief afhankelijk
van uren. We doen alles zelf, ook
proefdrukken van de rouwkaart
brengen we persoonlijk langs. Dan
ben je uiteraard meer tijd kwijt.’
Afscheidshuis
Sinds twee jaar hebben Gretha
en Janneke hun eigen afscheidshuis. De voormalige aula op de
idyllische begraafplaats in Peize
heeft een complete metamorfose
ondergaan. Alsof je een warme,
gezellige huiskamer binnenstapt.
‘We hebben geluk gehad dat we
het pand konden kopen. Geen aula
(alleen het woord al vinden we vreselijk), maar een afscheidshuis in
huiselijke sfeer, dat is wat we voor
ogen hadden. Dat is goed gelukt.
We hebben twee opbaarkamers
met ieder een eigen ingang en
‘huiskamer’. Nabestaanden kunnen in kleine kring en in fijne, huiselijke sfeer afscheid nemen van
hun dierbare. Soms kiezen families ervoor om hier ook de dienst te
houden. We kunnen hier groepen
tot 50 personen ontvangen. We
krijgen veel fijne reacties. Laatst
was er een familie die hier de hele
dag is geweest. De kinderen hebben ontspannen gespeeld in de
grote kamer. Wat de wensen ook
zijn, vrijwel niets is onmogelijk. Van
een kop koffie tot een lunch, van
soep met brood tot een complete
catering.’

Het komt ook voor dat de dames
het afscheidshuis te beschikking
stellen voor uitvaarten van andere
uitvaartondernemers. ‘In dat geval
hebben we een faciliterende rol.
Dan zorgen wij voor de koffie en
de muziek’, zegt Janneke. ‘Die verschillende rollen maakt het leuk.’
Gretha vindt veel voldoening in
uitvaarten in de buitenlucht die erg
up coming zijn. ‘Dan ben je ook een
beetje een eventmanager. In een
week tijd organiseer je een groot
‘afscheidsfeest’. Van tent tot catering, stoelen, tafels en geluid: je regelt alles. Hoe mooi is het wanneer
iemand een afscheid in eigen tuin
wenst, dat je kunt zeggen: gaan we
regelen!’ Janneke erkent dat. ‘Je
kunt heel creatief zijn, ook tijdens
een uitvaart. Vaak horen we: mag
dat? Jazeker, als jullie dat goed en
prettig vinden doen we dat, zeggen
we dan.’
Janneke en Gretha raken niet uitgesproken. Beide vrouwen spreken met zoveel liefde over hun
vak. ‘We hebben vaak tegen elkaar
gezegd: dit hadden we niet alleen
kunnen doen. We hebben één gouden regel. Als we bij een uitvaart
wegrijden bellen we elkaar: hoe
was het? Buiten het werk om zien
we elkaar ook veel. We wandelen
samen. Dan kunnen we even iets
van ons af praten. Het houdt ons
ook scherp, want uit die spiegel,
voorgehouden door de ander, valt
vaak weer wat te leren.’
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Haandrikman Uitvaartverzorging

Waar het echt om gaat in de week van de uitvaart
Dat klinkt goed, maar financieel
regel je de zaken toch ook anders?
Dat klopt. Maar dat heeft weer te maken met het principe
van ‘Eerlijke Uitvaarten’. Wij vertellen kristalhelder wat onze
dienstverlening kost. En we vertellen wat de rest kost (kist,
koeling, opbaring, kaarten, bloemen, etc.). En aan die rest
verdienen we niets! We willen daar niets aan verdienen omdat
we iedere familie onafhankelijk willen kunnen adviseren. Als
we het vertrouwen van een familie krijgen, willen we 100%
voor hún belangen gaan. En dat gaat gewoon niet als we zelf
belangen (lees winstmarges) hebben op iedere keuze die er
gemaakt moet worden. Een familie hoeft bij ons dus nooit op
haar hoede te zijn. Wij staan altijd naast ze, nooit er tegenover.
Een gemiddelde uitvaart kost in Nederland volgens het NIBUD
ongeveer € 8.000,- euro. Onze gemiddelde nota van het
afgelopen jaar was € 5.500,-. Dat scheelt dus zo goed als
€ 2.500,- per uitvaart. We zijn er dan ook trots op dat we
kunnen zeggen dat al onze families van het afgelopen jaar
samen zo’n € 125.000,- bespaard hebben. En zelfs onze kachel brandt.

Haandrikman Uitvaartverzorging is sinds een aantal jaren
voor velen de warme arm om de schouder bij uitvaarten in
de gemeentes Noordenveld, Westerkwartier en Tynaarlo.
Met zijn geheel eigen kijk op hoe dingen horen en wat integer en transparant is, timmert Harry zelfs landelijk aan de
weg. Dit laatste met het platform ‘Eerlijke Uitvaarten’. Wat
maakt Haandrikman Uitvaartverzorging anders dan vele
anderen?
Hoe kwam je op het idee om een uitvaartbedrijf te starten?
Het gevoel is ontstaan in 2005 toen mijn toenmalige partner
en ik een uitvaartverzorger op bezoek kregen voor een voorbespreking voor de uitvaart van mijn partner. Zij was terminaal
ziek en had niet meer zo lang. Tijdens het gesprek met de
uitvaartverzorger voelde ik dat hij precies het werk deed dat
mij ook goed zou liggen. Maar goed, dat was in 2005.
Inderdaad, want zolang ben je nog niet bezig.
Nee, klopt. Pas is 2014 heb ik echt stappen gezet. Mijn oma en
mijn vader overleden binnen drie weken na elkaar. We zaten
toen zo in de uitvaarten dat het gevoel uit 2005 terugkwam.
Mijn huidige vrouw zei toen tegen mij: ‘Lieverd, als je ooit nog
iets in de uitvaarten wilt doen, moet je het nu gaan doen. Over
tien jaar heb ik daar waarschijnlijk geen zin meer in’. En toen
is de bal gaan rollen. Ik deed de opleiding tot uitvaartverzorger
bij DOCENDO in Geldermalsen, werkte intussen in kleine
baantjes en uiteindelijk startten we het uitvaartbedrijf. En dat
met groot succes.
Ja, je onderscheidt je van de meeste
anderen. Wat is er zo anders?
Ik wil vooropstellen dat de meeste uitvaartverzorgers hun
best doen om ‘hun’ families zoveel mogelijk te ontzorgen.
Ook als ze van hun leidinggevenden soms maar een beperkt
aantal uren krijgen om de uitvaart te verzorgen. Maar ons
grote voordeel is dat we iedere familie kunnen geven wat ze
nodig hebben. Dus sommige uitvaarten kosten ons 18 uur

Fijn dat je zo duidelijk bent.
Wil je er nog iets aan toevoegen?
Bedankt dat ik het mocht uitleggen. We gaan op de ingeslagen weg verder en hopen de komende jaren nog vele families
te mogen bijstaan. We zijn heel graag van betekenis.
om het goed te doen. Maar soms ook wel 30 uur. En dat kan
van heel veel verschillende zaken afhangen. Ons tarief wordt
daar, in tegenstelling tot bij andere uitvaartbedrijven in de
regio, niet anders van. Iedereen krijgt wat nodig is om uiteindelijk met een goed gevoel op de uitvaart van hun dierbare
terug te kunnen kijken.
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AULA LEEK

SAMEN MET FAMILIE EN NABESTAANDEN
ONTZORGEN BIJ EEN OVERLIJDEN.

Faciliteiten van de aula:

3 opbaarkamers voorzien van airco en koeling

Familiekamer

24/7 toegang naar de opbaarkamers

Ruimte voor activiteiten (bijvoorbeeld lichtjesdag)

Mogelijkheid voor geluidsopname

Ruime invalidentoilet

Grote zaal voor bijna 100 genodigden

Aparte aﬂegruimte/obductieruimte

Diverse mogelijkheden voor catering

Ruime parkeerplaats

De aula in Leek is in het beheer van de Uitvaartvereniging Leek en Uitvaartvereniging Tolbert.

Oude Zuiderweg 13 in Leek | Website: www.aula-leek.nl | Telefoon beheerder: 06-19804725
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Familieberichten: Kies zelf uw regio
Uw familiebericht kunt u voordelig plaatsen
in de krant van uw keuze. In combinatie met
onze andere kranten betekent: veel aandacht in een uitgebreide regio! En dat voor
een bijzonder voordelig combi-tarief!

Zoutkamp
Oldehove
Warfstermolen

Ezinge Garnwerd
Niehove
Den Ham

Grijpskerk

Aduard

Buitenpost
Oldekerk

Zuidhorn

Grootegast

U kunt zelf uw tekst doorgeven
via info@media-totaal of via onze
websites van de Krant,
de Streekkrant of de Krant
van Tynaarlo.

Hoogkerk
Surhuisterveen
Opende

Tolbert
Leek

Boerakker
Marum

Eelde
Peize
Zevenhuizen

Roden

Paterswolde

De Wilp

Yde
Donderen
Een

Tynaarlo

Zuidlaren

Norg
Vries

Haulerwijk

Midlaren

Zeijen
Westervelde

Veenhuizen
Huis ter Heide

Annen
Anloo

Mocht u meer informatie
wensen dan kunt u ook
eerst bellen: 050-4065040
of mailen naar
info@media-totaal.nl

Praktijk Willy Pama

‘Doorleven met verlies’
Voor ondersteuning bij Verlies en Rouw
In deze uitvaartbijlage voel ik me
een wat vreemde eend in de bijt.
Ik kom nl. pas in beeld als de uitvaart al lang achter de rug is. Als
het grote missen is begonnen. Als
de niet lukt om de zon weer te
zien. Als het verdriet alsmaar groter wordt en je dreigt vast te lopen. Je misschien al vast gelopen
bent. Ik help je rouwen. Rouw is
een normale reactie op verlies en
de achterkant van liefde. Als geen
ander weet ik hoe het is om door
te (moeten) leven met een verlies.
Mijn levenservaringen en de kennis opgedaan in de opleiding ‘omgaan met verlies’ zet
ik in om jou verder te helpen. Voor meer informatie en aanmelding verwijs ik graag
naar mijn website: www.doorlevenmetverlies.nl.

Lotus

uitvaartverzorging en -begeleiding
Nellian Dijkema, Janet Noordenbos,
Agnes Schouten, Carlijn Waninge

Bovenrijgerweg 19, 9797 TD Thesinge
06 53767142 • www.lotusuitvaart.nl

Bezoekadres: t.o. Asserstraat 75, Zuidvelde
Telefoon 06-153 602 41
www.natuurbegraafplaatsdevelden.nl

Bezoekadres: t.o. Asserstraat 75, Zuidvelde
Telefoon 06-153 602 41
www.natuurbegraafplaatsdevelden.nl

Bezoekadres: t.o. Asserstraat 75, Zuidvelde
Telefoon 06-153 602 41
www.natuurbegraafplaatsdevelden.nl

informatie en vormgeving rondom de dood:
Schoolholm 3, Groningen
(op dinsdagen, en/of op afspraak)

Westera Uitvaartverzorging

‘Je kiest voor dit vak om er voor mensen te zijn’

Matthias Westera (48) groeide ermee op. Zijn vader Peter was uitvaartondernemer in Vries. En daarmee was de dood vaste prik aan
de keukentafel van de Westera’s.
Waar zijn zus regelmatig zei ‘kunnen we het ook ergens anders over
hebben’, was Matthias nieuwsgierig. ‘Ik vond het machtig interessant wat mijn vader deed. Als mijn
vader naar de aula reed voor de
controles, ging ik mee. Natuurlijk
wisten we dat hij een bijzonder
beroep had, maar daar hebben we
nooit onder geleden. Ik heb een
heel gelukkige jeugd gehad. Al kon
een familie-uitje zomaar eens anders lopen’, lacht de ondernemer.
‘Zo zouden we een dagje naar de
dierentuin. Mijn vader wilde net de
oprit afdraaien toen zijn semafoon
ging. Toen wisten we wel hoe laat
het was. De dierentuin ging aan
onze neus voorbij.’

Vroeger was het een semafoon
die rammelde als er iemand overleden was, nu is dat de telefoon.
Die ligt altijd binnen handbereik.
Uitvaartondernemer betekent dat
je altijd ‘aan’ staat. Dag en nacht.
‘Wij zijn van huis uit kerkelijk opgevoed. Als we een keer niet mee
wilden naar de kerk, prima. Maar
dan moesten we wél de telefoon
opnemen als er iemand belde. Een
keer op stap en zondag uitslapen?
Ook goed, maar ook dan was de telefoon onze verantwoordelijkheid.
Als puber noteerden we wie er was
overleden en wie mijn vader terug
moest bellen. We groeiden ermee
op.’ Toen Matthias thuis aangaf dat
hij de opleiding tot uitvaartverzorger wilde volgen, waarschuwde
zijn vader hem. ‘Hij zei: dit is een
vak van 7 dagen per week en 24
uur per dag. De dood laat zich niet
plannen.’ Matthias liet zich er niet
door weerhouden en ging aan de
slag op de vakopleiding.

De dood loopt als een rode draad door zijn leven. Als klein ventje ging Matthias Westera al met zijn
vader mee naar de aula. Het vakantiebaantje van Matthias was in grafkistenfabriek Van Dijk in Groningen. Hij monteerde daar kisten af en nagelde bekleding vast. In 1979 begon vader Westera zijn
eigen uitvaartonderneming en die groeide uit tot een gevestigde naam in de regio. Dat Matthias zijn
vader op wilde volgen, stond voor hem als een paal boven water. Hoewel er behoorlijk wat is veranderd in uitvaartland, blijft de kern volgens hem hetzelfde: gesproken woorden en muziek. Maar: ‘Wat
mensen ook willen, wij proberen alles te regelen. Wil iemand 1000 ballonnen, dan regel ik 1000 ballonnen. Wil iemand een roze rouwauto, dan regel ik een roze rouwauto.’
Toen hij klaar was moest hij het vak
eerst maar ergens anders leren,
vond zijn vader. Hij gaf zijn zoon een
lijst met 30 collega’s bij wie hij een
balletje op kon gooien. Bij slechts
drie was hij welkom. Iets met ‘de
concurrent die in de keuken kijkt’.
Matthias koos voor Den Haag. Voor
Innemee (later overgenomen door
Monuta), een tamelijk chique uitvaartonderneming die ook staatsbegrafenissen en uitvaarten voor

het Koninklijk Huis verzorgt. ‘Daar
heb ik veel geleerd: mensen afleggen, de rouwauto besturen, eigenlijk alles wat bij het vak komt kijken.’
Betrokken
De uitvaartonderneming van Peter Westera groeit door. Inmiddels
werkt hij voor steeds meer uitvaartverenigingen in de regio. Hij
verzorgt uitvaarten voor verenigingen in onder andere Vries, Norg,
Eelde, Eext, Zuidlaren, Glimmen en
Annen. Voor Matthias het moment
om in te stappen. ’Elf jaar later, in
2010, heb ik samen met mijn vrouw
Karin de zaak overgenomen. Mijn
vader lag in het ziekenhuis. Toen ik
hem opzocht zei hij: ‘ik stop ermee.
Ben jij er klaar voor?’ Dat was ik. Hij
heeft mij alles geleerd wat bij het

Dat vertrouwen hebben we in al die
jaren nooit beschaamd.’ Het is wat
het vak zo mooi maakt, vindt Matthias. ‘Je kunt echt iets voor mensen betekenen, een luisterend oor
bieden. Er is geen situatie gelijk. Je
weet niet waar je terecht komt als je
voor een voordeur staat. Soms is er
totale paniek, ontreddering. Mensen die niet meer weten hoe ze het
hebben moeten. Dan is het mooi
dat je ze in alle rust in het proces
kunt meenemen. Vroeger had je vijf
dagen om alles te regelen, nu heb je
zes werkdagen vanaf het overlijden
tot de uitvaart. Er is tijd. Dat is precies waarom mijn vader in het vak
is gestapt. Toen zijn eigen moeder
overleed, werd er gezegd ‘opschieten’. Tijd is geld. Maar je kiest voor
dit vak om er voor mensen te zijn.

alles is mogelijk. Maar in de kern
komt het neer op hoe het vroeger
in de kerk ging: muziek, gesproken
woorden en muziek.’
Puzzel
De manier waarop mensen met
een afscheid omgaan kan behoorlijk verschillen, weet Matthias. ‘De
een is heel open in dingen, de ander juist gesloten. Er zijn mensen
bij die tot in het kleinste detail hun
eigen uitvaart hebben voorbereid.
Het is goed dat je over je eigen dood
nadenkt, maar soms zeg ik ook:
laat ruimte voor de nabestaanden,
dat is goed voor het rouwproces.
Een uitvaart is net een puzzel. Jij
krijgt de stukjes aangereikt en samen met de familie maak je er een
mooi geheel van.’
Matthias vindt zijn vak nog steeds
het mooiste vak van de wereld. En
zeker, er zijn ook momenten dat
hij zelf geroerd is. Dat kan door
een verhaal zijn. Of door muziek.
‘Helemaal nu je zelf ouder wordt,
is het confronterender merk ik.
Het zou niet goed zijn als je geen

Quote:

‘Mensen zeggen: bel Westera maar. Dan komt het goed.
Dat vertrouwen hebben we in al die jaren nooit beschaamd.’
ondernemerschap komt kijken. Inmiddels werken we met 8 mensen,
waarvan 6 uitvaartverzorgers. We
zijn groter geworden, verzorgen nu
onder andere ook de uitvaarten voor
verenigingen in Nietap, Veenhuizen,
Leek, Zevenhuizen, Den Horn, Enumatil, Midwolde-Pasop-Lettelbert
en Oostwold. Maar onze basis blijft
hetzelfde: natuurlijk betrokken.’
Die betrokkenheid heeft Westera
gemaakt tot wat ze nu zijn. Mondtot-mondreclame is een belangrijk
onderdeel van de groei, want geen
betere reclame dan een goed geregelde uitvaart. ‘Mensen zeggen: bel
Westera maar. Dan komt het goed.

En wanneer je elkaar na die intensieve dagen weer aankijkt, dat gevoel is met geen pen te beschrijven.
Dan weet je dat het goed is.’
Ja, er is een hoop veranderd als je
de uitvaarten van tegenwoordig vergelijkt met die van vroeger. En toch
blijft de kern hetzelfde, vindt Matthias. ‘Vroeger had je drie muziekstukken en één spreker, dat was het. Tegenwoordig wordt er veel meer met
multimedia gewerkt, worden er
filmpjes gemaakt en is livemuziek
op een uitvaart heel gewoon geworden. Het afscheid volgen via een
livestream is ook zo’n trend. Je kunt
het zo gek niet bedenken, vrijwel

slikmomentje zou hebben. Dat
maakt je ook mens. Gelukkig kunnen we er onder de collega’s goed
over praten. Dat is fijn. En het is
niet alleen maar zware kost hoor,
er wordt ook een hoop gelachen.
En dat moet ook.’ De uitvaartondernemer is trots op zijn team.
Ze voelen dezelfde betrokkenheid
als hij. Het is een beetje het DNA
van het familiebedrijf. Het maakt
ook dat Matthias zelf niet meer 7
dagen per week 24/7 ‘aan’ hoeft
te staan zoals zijn vader dat wel
moest. ‘Johan van der Heide is
mijn rechterhand, hij werkt hier
inmiddels 29 jaar. We voelen elkaar feilloos aan.’
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Uw zaken met (na)zorg geregeld !

notariskantoor

Ook voor het opstellen van uw testament,

De Zulthe 1, Roden
www.velemarijks.nl
tel. 050 - 50 10 515

en advies erfbelasting

afwikkeling nalatenschappen

Voor een (vrijblijvende) afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor
(uw eerste gesprek van een half uur bij ons is altijd gratis !)
Artalon Gedenkbeelden

Elk gedenkbeeld is uniek en persoonlijk
NIEBERT - Wie zoekt naar een
(kinder) grafmonument, gedenkbeeld of urn is bij Artalon
Gedenkbeelden op de juiste
plek. Artalon heeft zich gespecialiseerd in de kunst van de
herinnering.

Artalon werk ik samen met nabestaanden aan de uitvoering van
het monument of de urn’, vertelt
Marjo Többen. ‘Deze samenwerking blijkt vaak een positief effect
te hebben op het rouwproces.’
Elk monument en elke urn is
uniek maatwerk qua vormgeving
en materiaalkeuze. Veel gebruikte materialen zijn brons, glas,
natuursteen, RVS, cortenstaal

AS-cessoire van brons mee naar
huis worden genomen, als een
kleine tastbare herinnering.’

en hout. ‘Mijn nieuwste product
is de afbreekbare urn van klei
met daarbij behorend een bronzen object, waar een beetje as
in kan, zoals bijvoorbeeld een
lotusbloem, roosje, vlinder of
vogel. De afbreekbare urn kan

‘Na het verlies van een dierbare
wil je herinneringen levend houden met een persoonlijk grafmonument op de begraafplaats, een
urn of een gedenkbeeld thuis. Bij

worden begraven op een natuurbegraafplaats en zal in aanraking met aarde binnen enkele
maanden uit elkaar vallen, zodat
de as opgenomen kan worden in
de natuur. Nadat de afbreekbare
urn van klei is begraven kan de

Samenwerken
Marjo biedt de mogelijkheid in
haar atelier mee te werken aan
het monument of de urn. ‘Samenwerken geeft een extra dimensie aan het resultaat en blijkt
troost te bieden. Dat is de kracht
van Artalon en mijn onderscheidend vermogen als beeldend
kunstenaar.’
Meer weten? Neem contact op
met Marjo Többen op telefoonnummer 06-13391572 of kijk op
www.artalon.nl.

Allerzielen op 2 november 2022: stille tocht met lichtjes
RODEN - Op woensdagavond 2
november is de Allerzielenviering in de RK Kerk der Triniteit
aan de Nieuweweg 11 te Roden.
Op Allerzielen gedenken we de
parochianen die in het afgelopen
jaar zijn overleden maar ook alle
andere dierbare overledenen en
wij steken kaarsen voor hen aan.
Om 19.30 uur is er een viering in
de kerk. Je hoeft niet katholiek
te zijn of bij een kerk te horen.
De deur is voor iedereen open.
De Schola Gregoriana olv. Hans
Eijsink zingt samen met de aanwezigen van de viering liederen
die passen bij de sfeer van deze
dag. Daarna zal er, even na 20.30
uur, samen in stille optocht naar
de begraafplaats aan de Hullenweg worden gelopen. De begraafplaats is ’s avonds speciaal
langer geopend en er is verlichting. Aan deze stille tocht vanaf
de RK Kerk naar de Hullenweg

kan ook iedereen deelnemen die
dat wenst. Soms sluiten mensen
na afloop van de viering aan wanneer de stoet gevormd wordt. Dat
kan ook dit jaar.
Op de begraafplaats is er een korte ceremonie met een woord van
bezinning. Er is gelegenheid om
kaarsen of een graflicht te plaatsen bij de graven van overleden
dierbaren. Ook is het natuurlijk
mooi om een graflicht te plaatsen
bij een onbekende, als symbool
voor al die mensen die zijn overleden en die nu hun plek hebben
in het eeuwig licht van God. Vaak
worden ook graflichten geplaatst
bij het monument voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog.Er is overigens gelegenheid
om graflichten te kopen in de
hal van de kerk. De stille tocht
is nadrukkelijk bestemd voor iedereen die mee wil lopen en zal
naar verwachting rond 20.30 uur

bij de kerk vertrekken. We willen
graag een breder publiek laten
delen in het jaarlijkse feest van
Allerzielen: stil staan bij de

dierbare overledenen en hen
opnieuw
toevertrouwen
aan
God, Het is een mooie manier
om te denken aan onze dierbare

overledenen en aan alle mensen
die er niet meer zijn. De lichten
van Allerzielen verwijzen daarnaar.
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Uitvaartzorg Westerkwartier/Noordenveld

Regie op eigen dood
Sterven is vandaag de dag
al lang niet meer lijdzaam
wachten op het einde, maar
een woud aan keuzes. Het
liefst denken we niet aan de
dood. Maar dat is wel nodig,
want aan sterven gaan steeds
meer keuzes en moeilijke beslissingen vooraf.
Maar laten we beginnen met
het goede nieuws: we leven nog. Dat kan niet gezegd
worden van de naar schatting
honderd miljard mensen die
voor ons zijn gestorven. Met
zoveel sterfgevallen in de geschiedenis zou je denken dat
we gewend zijn geraakt aan de
dood en inmiddels wel weten
hoe we hier mee om moeten
gaan. Maar nee. We hebben
geen zin in het ongemakkelijke, naargeestige gevoel dat
het onderwerp kan oproepen.
Maar helaas, we ontkomen er
niet aan ons bij tijd en wijle,
zelfs lang voordat het zover is,
bezig te houden met ons levenseinde.
Want sterven is niet meer, zoals vroeger, een kwestie van
doodziek of stokoud op je bed
gaan liggen en gelaten je laatste ademtocht afwachten. Er
gaan, zelfs al lang voordat het
zover is, heel wat dilemma’s
en beslissingen aan vooraf die
niet alleen voor onszelf moeilijk zijn, maar soms ook voor
onze naasten.
Omdat we er vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen, is
het van groot belang kwesties
en keuzes rond de dood eens
op een rij te zetten. Zodat we
er alvast over na kunnen den-

ken. Al is het maar voor even.
Wie mag lid worden?
Iedereen in de gemeente Westerkwartier en Noordenveld
mag lid worden. Ook als u (ernstig) ziek bent. Wij stellen geen
voorwaarden aan gezondheid,
leeftijd en of u elders verzekerd
of lid bent. U betaalt éénmalig
17,50 euro inschrijvingskosten
per volwassene en daarna betaalt u géén jaarlijkse contributies meer.
Waarom lid worden?
	
Omdat u dan precies weet
wie voor u de uitvaart gaat
verzorgen en wat de geschatte kosten zijn. U kunt
tijdens een vrijblijvend en
kosteloos gesprek (ook bij
u thuis of in een zorginstelling) kennis maken met de
uitvaartverzorger en alles
regelen zoals u dat wilt!
	
U belt rechtstreeks met
de uitvaartverzorger in het
Westerkwartier-Noordenveld zonder tussenkomst
van een Callcenter of Platform, verzekeraar of penningmeester.
	
U ontvangt dan naast de
eventuele uitkering van uw
verzekeraar ook nog eens
20% korting op het tarief
‘uitvaartverzorging’ van Uitvaartzorg WesterkwartierNoordenveld.
	
Omdat Uitvaartzorg Westerkwartier-Noordenveld de
kosten laag kan houden door
geen marges en provisies te
hanteren op de kist, de opbaring, het vervoer, de bloemen, de catering etc.

Hoe kunt u uw nabestaanden
helpen?
Nadenken en beslissen over de
eigen uitvaart was vroeger minder moeilijk dan tegenwoordig.
Daar waar er vroeger bijna alleen vaste rituelen en gewoonten waren, zijn er nu alleen
nog een paar wettelijke beperkingen waaraan eenieder zich
moet houden. Voor de rest is
zo’n beetje alles denkbaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat
het voor degenen die achterblijven veel uitmaakt bij de rouwverwerking en de acceptatie
van bepaalde keuzes en beslissingen als zij er van tevoren met
de stervende goed over hebben
kunnen praten.

Westerkwartier-Noordenveld.
De Wilsbeschikking is ook te
downloaden vanaf de website.
U kunt deze vervolgens heel
gemakkelijk printen, handmatig invullen en bewaren bij uw
belangrijke papieren.

Word daarom lid en leg uw laatste wensen vast in een Wilsbeschikking bij Uitvaartzorg

Hoe kan ik mij inschrijven en
lid worden?
U kunt per post onderstaande

Moet ik perse lid zijn als ik mijn
uitvaart door jullie wil laten
verzorgen?
Nee, dat is niet nodig. U kunt
ons dag en nacht bellen en wij
staan altijd voor u klaar, ook
als u geen lid bent. Wel is het
zo dat u dan de korting van 20%
misloopt. Alleen daarom al adviseren wij u om lid te worden
en uw uitvaartwensen in kaart
te brengen.

bon naar ons sturen, maar
u kunt ons ook bellen op het
nummer 06 - 23565635, waarna wij u het aanmeldformulier
toe zullen sturen. Ook kunt u
‘online’ aanmelden of het formulier ‘downloaden’ op www.
uvwesterkwartier.nl of op www.
uvnoordenveld.nl. Wilt u hulp bij
het invullen van het aanmeldformulier, de Wilsbeschikking
of wilt u gewoon persoonlijk
het een en ander met ons bespreken, wij komen graag bij u
langs. Alle gesprekken zijn overigens kosteloos en vrijblijvend!
De uitvaartwinkel (aan de Tolberterstraat 39 in Leek) is op
werkdagen geopend van 9.00
tot 12.00 uur. Voor het melden
van een overlijden zijn wij dag
en nacht bereikbaar op het
telefoonnummer 06 - 23565635.

Aanmeldingsformulier
Ik wil lid worden van Uitvaartvereniging Westerkwarer-Noordenveld
en ontvang graag per post de persoonlijke inschrijfformulieren.


Géén gezondheidsvragen, géén inkoopregeling, en géén jaarlijkse contribue.



Eenmalige inschrijosten van 17,50 per volwassene.



Afwikkeling van uw uitvaartverzekeringen en/of lidmaatschap uitvaartvereniging.

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Postcode: ……………………………………. Woonplaats: …………………………………………………………………...
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………...
(Stuur deze bon naar: Uitvaartzorg Westerkwarer-Noordenveld, Tolberterstraat 39, 9351 BC Leek)
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Aangeboden door: Crematorium Ommeland en Stad

Vrijheid, rust en ruimte
en voor een afscheid naar wens
Afscheid nemen: vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken. Het is de meest ingrijpende en intieme emotie
die we kennen. Dan is het prettig dat u terecht kunt bij een crematorium waar alles op alles wordt gezet om
uw wensen, of de wensen van uw dierbaren, te bewerkstelligen. Crematorium Ommeland en Stad vindt dat
iedereen de tijd, ruimte en vrijheid moet krijgen om een afscheid op eigen wijze te organiseren.
We zijn te vinden in Eelderwolde, midden
in de Onlanden en vlakbij de A7, op een
steenworp afstand van Groningen. Zowel het
interieur als het exterieur van ons gebouw is
sfeervol, licht en modern. Het crematorium
is onderdeel van Respectrum Crematoria
en onze dienstverlening is voor iedereen, of
u wel of niet lid bent van een vereniging of
aangesloten bent bij een verzekeraar.
Ruimte
De mogelijkheden zijn eindeloos bij ons
moderne crematorium. We bieden rust en
ruimte. Ruimte in iedere zin van het woord:
ruimte in mogelijkheden, ruimte in tijd en
ruimte in het gebouw.
Elke ruimte in het gebouw heeft verbinding
met buiten door de grote ramen en het
weidse uitzicht. Crematoria stoffig, donker
en ouderwets? Crematorium Ommeland en
Stad verre van. Alle ruimtes zijn licht, modern
en ruim. En alle ruimtes kunnen aangepast
worden op ieder gezelschap, ongeacht
hoeveel mensen er komen of wat de wensen
zijn.
Persoonlijk
Wij doen er alles aan om elke
afscheidsplechtigheid zo persoonlijk mogelijk
te maken en echt passend bij uw wensen.
Dat doen wij door flexibel te zijn met tijd, het
gebouw en de mogelijkheden. Ruimte in tijd,
omdat er één tarief wordt gehanteerd voor

afscheidsceremonies – er mag dus kosteloos
extra tijd worden gereserveerd. Bovendien
is het crematorium zeven dagen per week
geopend, ook in de avonduren, en wordt
het gebouw nooit gebruikt voor meerdere
uitvaartplechtigheden tegelijk. Ruimte in het
gebouw, omdat het gebouw aangepast kan
worden op elk gezelschap, ongeacht hoeveel
mensen er komen. Zo is er een verplaatsbare
tussenwand in de foyer om deze in twee
ruimtes te kunnen splitsen, speciaal voor een
intiemer gezelschap. En de mogelijkheden, die
zijn eindeloos, omdat bijna alles kan en mag.
Overgang
Vanuit de ruime foyer komt u in de
zogenoemde overgangsruimte: een grote,
lichte ruimte met een hoog plafond. Er is
letterlijk én figuurlijk ruimte. In de foyer
treffen mensen elkaar voor een plechtigheid
en is het vaak rumoerig en druk. Vanuit
daar loopt u door de overgangsruimte
naar de ceremonieruimte. Deze ruimte is
zo indrukwekkend, dat mensen hier ruimte
hebben om rustiger te worden voordat ze
in de ceremonieruimte komen. Andersom
geldt hetzelfde: als mensen vol emoties uit de
ceremonieruimte komen, hebben ze hier de
ruimte om die emoties los te laten.

Afscheid
Na de afscheidsplechtigheid mogen de
naasten mee naar de afscheidsruimte. In
onze afscheidsruimte kan in besloten kring
afscheid worden genomen. Naast deze
afscheidsruimte zit de ovenruimte. Bij de
ovenruimte denken mensen vaak aan een
donkere en enge ruimte, maar dat is niet zo!
Net als de andere ruimtes in het gebouw is
deze ook modern, open en licht dankzij het
grote raam. Uniek aan ons crematorium is
dat de oven in het midden van de ruimte staat
en is het mogelijk er om heen te lopen. De
naasten mogen, als ze dat prettig vinden, mee
naar de ovenruimte. Zo kunnen ze zelf zien
waar hun overleden dierbare naartoe gaat
en dat maakt het afscheid voor sommigen
compleet.
Emoties
Een bezoek aan Crematorium Ommeland en
Stad is allesbehalve kil en steriel. Integendeel,
er hangt een lichte, warme, prettige sfeer.
Een sfeer waarin alles mag worden gevraagd
over het crematorium, omdat het vriendelijke
personeel dat met plezier uit wil leggen. U
mag elke ruimte zien en u kunt altijd een
rondleiding krijgen, ook zonder dat u er voor
een afscheidsceremonie komt.

Meer informatie over Crematorium Ommeland en Stad?
Bezoek de website: www.crematoriumommelandenstad.nl of neem contact op via 050 – 211 19 36
of info@crematoriumommelandenstad.nl. Wij vertellen graag meer over alle mogelijkheden.

