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Wat kan DLE Uitvaartzorg Zuidhorn u bieden.

DLE Uitvaartzorg Zuidhorn is in 1901 opgericht. Wij zijn erop gericht, om de
zorgen bij het regelen van een uitvaart van u over te nemen. Vroeger deden
we dat met eigen medewerker die dicht bij de mensen stonden en bekend
waren in ons gebied. Deze lokale betrokkenheid hebben we nog steeds,
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Meer weten?

Meer weten?
Neem contact met ons op, wij staan u graag ter woord.
Neem contact met ons op, wij staan u graag ter woord.

DLE Uitvaartzorg Zuidhorn
Postbus 131, 9800 AC ZUIDHORN
E-mail
dle-uitvaartzorg@online.nl
Telefoon 06-57135825
internet www.dlezuidhorn.nl

Hanneke Boersema
Uitvaartverzorging
De Gast 53
9801 AC Zuidhorn
tel: 0594 506083
gsm: 06 51286108

Praktijk Willy Pama
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‘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.
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Humanitas ondersteunt mantelzorgers van mensen die palliatieve zorg nodig hebben

‘Prachtig en dankbaar werk, in het leven geroepen
om mantelzorgers te ontzorgen’
WESTERKWARTIER – Steeds vaker kunnen mensen die te horen
krijgen dat ze terminaal ziek zijn,
niet thuis sterven. De hospicezorg neemt door verschillende
oorzaken toe. Zorgen voor een
geliefde kan een erg zware taak
zijn, die door een veranderende
samenleving nog lastiger in te
vullen is. Vrijwilligers van Humanitas staan klaar voor mantelzorgers die hiermee te maken hebben om ze te ontlasten en hen dat
zo nodige stukje rust te geven.

nale fase.’ Momenteel kan Humanitas de vraag goed aan, maar
nieuwe aanwas aan vrijwilligers is
altijd welkom. ‘Natuurlijk zouden
we wel meer vrijwilligers willen
hebben. Ik denk niet dat mensen
geen vrijwilligerswerk meer willen doen, maar ik denk dat ze zich
niet heel erg vast willen zetten.
Voor kortere projecten zijn er altijd
genoeg mensen te vinden, maar
men wil zich niet lang binden. We
hebben met zijn allen een hectisch
leven gecreëerd.’

Gerrit de vries, maatschappelijk
werker en coördinator bij Humanitas, legt uit waarom mantelzorg
afneemt. ‘Als iemand terminaal
ziek blijkt, wordt er steeds vaker
gekozen voor hospice-zorg. Daar
zijn een aantal oorzaken voor.
Bijvoorbeeld emancipatie. Veel
vrouwen die vroeger thuis bleven,
werken nu buitenshuis. Dus is
die mantelzorg weggevallen. Ook
mondialisering is een oorzaak.
Kinderen die volwassen worden
trekken vaker verder weg. Vroeger
bleef je toch meer in de buurt wonen. Ook kiezen mensen er soms
zelf voor niet thuis te willen blijven,
ze willen hun familie niet tot last
zijn. En je weet ook niet hoe lang
het duurt. Op het moment dat je te
horen krijgt dat je niet beter wordt
kan het zijn dat je nog een paar jaar
leeft, maar het kan ook maar drie
maanden duren. Zorg inplannen
kan dan lastig zijn. Ik denk dat het
belangrijk is daarover in gesprek te
gaan met elkaar. Ook daar kunnen

Als je de helpende hand biedt bij
mensen die terminaal zijn, betekent dat soms ook afscheid nemen. ‘Ik kan dat goed loslaten,’
zegt Ellen. ‘We worden wel eens
uitgenodigd voor een uitvaart en
dan gaan we er ook heen. Natuurlijk heb ik veel emoties bij het
overlijden van een eigen familielid,
maar ik kan het loslaten als een
cliënt overlijdt.’ Gerrit vult aan:
‘Huilen doe je om mensen met
wie je een geschiedenis hebt. Dat
betekent niet dat je niet een soort
liefde voelt. Als iemand zo ziek is
denk ik wel: och lieverd. Wat heb je

bed gebracht worden. Dat deed ik.
En dat is best zwaar, elke avond,
terwijl je eigen leven ook gewoon
doorgaat. Maar ik ben heel blij dat
ik het gedaan heb.’
Ook Ellen weet wat mantelzorgen
is. ‘Mijn moeder is net overleden
en mijn vader al jaren geleden.
Door dagdelen over te nemen kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgen ook echt mogelijk is. De
zorg die we bieden kan heel divers zijn. Je kunt met iemand een
stukje gaan wandelen als dat nog
lukt, of als diegene in een rolstoel
zit. Maar ook voorlezen, een spelletje doen of gewoon praten, een

we bij helpen. Onze vrijwilligers
merken soms dat het makkelijker
is tegen ‘een vreemde’ te praten
dan rechtstreeks tegen je familie.’

hand vasthouden. En soms is dat
niet mogelijk, dan slaapt iemand
en zit je er alleen maar bij. Dat is
dan genoeg.’

Ellen Kant en Marian Both zijn
vrijwilligersondersteuners bij Humanitas. Zij bezoeken de aanvragers en koppelen een vrijwilliger
aan een zorgvrager. ‘Dankbaarheid is niet waar we het voor doen,’
zegt Marian beslist. ‘We willen de
mantelzorger ontzorgen. Iemand
kan dan een dagdeel ‘vrij’ nemen.
Soms is dat gewoon even lekker
in de tuin zitten, of slapen. Of even
een wandeling maken.’ Ze heeft
zelf voor haar schoonmoeder gezorgd, toen die in Coendershof
zat. ‘Ze wilde graag door mij naar

Zorgen over zorg
Zorg wordt steeds moeilijker betaalbaar, dat is geen goede situatie, vindt Gerrit. ‘We vergrijzen
en hebben juist steeds meer zorg
nodig. Is dat een zorgelijke trend?
Ja, tuurlijk. En thuis sterven is
door de hoge kosten onmogelijk
als je geen achterban hebt en er
niet genoeg thuiszorg is.’ Gerrit
stichtte jaren geleden al samen
met een collega het eerste hospice in het noorden. ‘Sommige
mensen vonden dat het begin van
het einde, het deed ze aan sterf-

huizen van vroeger denken. Maar
de sterfhuizen van vroeger lijken
niet op de hospices van nu.’
Ook geeft Gerrit lezingen over
sterfstijlen. ‘Sterfstijlen zijn manieren van omgaan met je naderende einde. Deze manieren
zijn onderzocht door de stichting
STEM, wat staat voor Sterven
op je Eigen Manier. Mensen zijn
grofweg onder te verdelen in vijf
groepen. Door deze lezingen te
geven kunnen mensen zichzelf
en hun familie herkennen en daar
op een bepaalde manier mee omgaan.’ Als voorbeeld noemt hij de
groep ‘Socialen’. ‘Dit is ongeveer
de grootste groep. Deze mensen
hebben de neiging om praten over
de dood voor zich uit te schuiven
omdat ze het niet willen weten. Ze
houden vast aan het leven en stellen het sterven het liefst zo lang
mogelijk uit. Voor naasten kan
het lastig zijn dat ze niet graag
over het afscheid praten, want
zíj hebben er misschien juist wél
behoefte aan.’ Hij maakt duidelijk
dat niemand in één groep te vangen valt. ‘Je kunt het niet zwartwit bekijken. Maar hoe je in het leven staat als je het slechte nieuws
nog niet hebt gekregen, komt

vaak overeen met hoe je met het
slechte nieuws omgaat. Deze lezingen zijn interactief, ik wil vooral
mensen het gesprek met elkaar

aan laten gaan. In januari volgt
weer een lezing in Tolbert.’
Ervaring met verlies heeft hij zelf
ook. Toen zijn zus 26 was, maakte
ze een einde aan haar leven. Ook
verloor hij vrienden en kennissen

aan HIV in de jaren ’80. ‘Ik zag hele
jonge mensen sterven terwijl ze
nog niet dood wilden.’
De vrijwilligers van Humanitas
merken soms dat mensen helemaal niet weten van hun bestaan.
‘Soms worden mensen doorverwezen door de huisarts of de
Thuiszorg, maar vaak ook niet. En
als mensen niet van ons bestaan

weten, kunnen we ze ook niet helpen. Naast mantelzorgontlasting
kunnen we ook helpen bij praktische zaken, ook in de pre-termi-

het zwaar. Ik voel echt met iemand
mee. Maar het zou niet best zijn als
ik dat niet los zou kunnen laten.’
Hulp bij palliatieve zorg kan worden aangevraagd door mensen die
van de dokter te horen hebben gekregen dat ze alleen nog palliatief
worden behandeld, door familie en
mantelzorgers en door mensen
die praktische vragen op dat gebied hebben. Mensen die als vrijwilliger willen helpen worden niet
zomaar in het diepe gegooid. Marjan legt uit: ‘Je krijgt een cursus
vooraf. Je hoeft ook geen medische handelingen te doen, dus een
medische achtergrond is niet nodig. Ga ervan uit dat je één of twee
dagdelen in de week kwijt bent,
tenzij je zelf aangeeft dat je meer
wilt. Ook hoef je niet ’s nachts te
werken.’ Een signalerende functie
is er wel. ‘Als iemand aangeeft niet
verder te willen, dan hebben we
daar geen mening over. We vragen of we dat aan de familie door
mogen geven en kunnen eventueel bij een gesprek zitten. Ik vind
het prachtig en dankbaar werk,
al zei ik in het begin al: voor de
dankbaarheid doen we het niet.’
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Na 20 jaar maatschappelijk werker te zijn
geweest, ben ik sinds 7 jaar uitvaartverzorger, een prachtig beroep. Heel bewust
werk ik als zelfstandig ondernemer, ik wil
zelf kunnen beslissen hoeveel tijd een familie nodig heeft of waar bijvoorbeeld de
overledene wordt opgebaard. Doordat ik
volledig onafhankelijk werk, heb ik alle
vrijheid en mogelijkheden om een passende uitvaart te regelen. Ik denk dat ik
daarmee echt het onderscheid maak, ten
opzicht van hoe grotere partijen werken.
Ik kan voor iedereen een uitvaart regelen, het maakt daarbij niet uit of iemand
is aangesloten bij een vereniging of een
uitvaartverzekering heeft. Tevens werk
ik zonder provisies. Welke keuzes nabestaanden ook maken, ik heb er geen enkel
financieel belang bij. Willen nabestaanden zelf een kist aan schaffen, bloemen
verzorgen of zelf het vervoer regelen; ik
zal het alleen maar stimuleren en faciliteren.

Coby Kuiper
uitvaartbegeleider
info@cobykuiper.nl
www.cobykuiper.nl

Veldstreek 21-1
9354 VA Zevenhuizen

06 - 19187086

Mede hierdoor maak ik regelmatig bijzondere en unieke situaties mee. Prachtig om te zien, hoe geen enkele uitvaart
hetzelfde is. Het blijft heel speciaal om
tijdens een intense periode een paar dagen mee te mogen lopen met families en
samen met nabestaanden een mooie uitvaart te regelen.
Van families hoor ik vaak dat ze het prettig vinden dat ze maar met 1 persoon te
maken hebben en dat alle keuzes voor de
uitvaart geleidelijk genomen kunnen worden, niet alles hoeft de eerste dag beslo-

ten te worden. Ik kom zelf elke dag langs
en kan alles rondom een uitvaart zelf uitvoeren, van de laatste verzorging tot en
met het levensverhaal.
Een gedeelte van mijn werk bestaat uit
het geven van informatie en voorlichting.
Ik merk dat er veel onduidelijkheid is
rondom het onderwerp uitvaart. De mogelijkheden, de kosten, maar ook over
verenigingen en verzekeringen. Soms
geef ik alleen wat informatie of kijken we
samen even naar een verzekeringspolis.
Of dat families al vast vooraf bellen met
een praktische vraag.
Daarnaast komt het steeds vaker voor dat
ik op voorgesprek ga, dit kan variëren van
een oudere die alles geregeld wil hebben,
tot een gesprek met een terminaal zieke
om de uitvaart alvast door te spreken. Het
blijft telkens heel bijzonder en waardevol,
om degene voor wie de uitvaart geregeld
gaat worden, zelf nog te hebben gesproken.
Opgegroeid in Nieuw Roden en al jaren
woonachtig in Zevenhuizen, zorgt ervoor
dat ik de gebruiken en gewoonten van
deze omgeving ken en tevens het dialect
kan spreken, wat met name voor de ouderen als prettig wordt ervaren.
Voor vragen of informatie kunt u geheel
vrijblijvend contact opnemen. Voor een
melding van een sterfgeval ben ik 7 dagen
per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Sekuer Notarissen

Uw zaken op orde hebben? Sekuer Notarissen regelt het!

Heeft u nog geen testament, dan vult de
wet voor u in wie de erfgenamen zijn bij
het overlijden. Personen toevoegen of juist
uitsluiten als erfgenamen kan geregeld
worden in het testament. Ook al wijst de
wet dezelfde personen aan als erfgenamen als die van uw keuze, dan nog kan een
testament gewenst zijn om de puntjes op
de i te zetten. Men kan met een goed testament er ook voor zorgen dat erfbelasting
bespaard wordt, dat de eigen bijdrage in
een zorginstelling beperkt wordt en dat
bij een echtscheiding uw erfgenaam niet
de helft van de erfenis aan de ex-partner
hoeft af te staan. Heeft u al een testament
gemaakt in het verleden, laat dan wel geregeld checken of het nog past bij uw wensen en bij de wettelijke regels van deze
tijd. Zo heeft u bij veel oude langstlevende
testamenten nog vaak de medewerking en
toestemming van de kinderen nodig als u
alleen overblijft, terwijl dit ook anders geregeld kan worden.

dan moet u de kantonrechter vragen om
een bewindvoerder aan te stellen en is ook
de toestemming van de rechter nodig om
het huis te verkopen.
En hoe zorgt u er voor dat uw naasten recht
op informatie van de zorgverleners hebben
en beslissingen omtrent uw zorg kunnen
nemen, als overleg met u als patiënt niet
meer mogelijk is?

En wat als u een dagje ouder wordt en u
of uw partner dement wordt, of een hersenbloeding krijgt? U kunt nu al het een
en ander regelen, zodat de zaken dan toch
gewoon door kunnen gaan. Stel uw part-

UITVAART BIJLAGE

ner wordt opgenomen in een verzorgingstehuis en u wilt de woning verkopen. Dan
heeft u de handtekening van uw partner
nodig en die begrijpt het allemaal niet
meer zo goed. Als u niets heeft geregeld

Dit soort zaken kunnen geregeld worden in
een levenstestament. Men bepaalt daarin
zelf wie wat mag regelen en wanneer en
wie recht op (medische) informatie heeft.
Dat voorkomt veel problemen Kortom: een
levenstestament is heel praktisch. Sekuer
Notarissen controleert graag of alle zaken
op orde zijn en geven daarbij duidelijk en
helder advies.
Sekuer Notarissen, Nije Jirden 14
Surhuisterveen. Telefoon: 0512-369800.
Website: www.sekuer.nl.

UITVAART

2022

Arjanne Eelkema Fotografie

‘Afscheidsfotografie draait om troost, liefde en warmte’
DE WILP - Arjanne Eelkema heeft van haar passie voor
fotografie haar werk gemaakt. Afscheidsfotografie draait
bij haar om troost, liefde en warmte. Uit een mooi fotoboek kan veel bemoediging gehaald worden.

‘We leggen ons hele leven vast,’ vertelt Arjanne Eelkema.
‘Ook een afscheid is mooi om vast te leggen. Het is niet raar.
Veel mensen weten niet eens wat afscheidsfotografie is en
wat het inhoudt. Juist de emotie van het medeleven en de
warmte op zo’n dag kan helpen bij het rouwproces. Nabestaanden ervaren het afscheid vaak als een roes, waardoor
ze niet alles meekrijgen
op zo’n dag. Doormiddel
van de foto’s beleef je de
warmte opnieuw. Dat je
deze momenten van medeleven er later opnieuw
bij kunt pakken, helpt
enorm in het rouwproces.
De foto’s geven de mogelijkheid terug te blikken op wie er allemaal
waren, hoe de kist er uit
zag, welke bloemstukken

er waren en wat er verteld werd en door wie. Ik wil graag
mensen helpen door hen een tastbare herinnering te bieden van het afscheid van hun dierbaren.’ De foto’s worden
zorgvuldig gemaakt en in een album bijeengebracht. Wat
er precies gefotografeerd moet worden gaat in overleg met
de nabestaanden. ‘Van tevoren ga ik met de familie om de
tafel om afspraken te maken en elkaar even te leren kennen. Ik kan me voorstellen dat het fijn is om te weten wie
er zo’n dag met je meeloopt. Ik pas mijn werk volledig aan,
aan de wensen van de nabestaanden. De dankbaarheid die
je van mensen terugkrijgt, wanneer je de foto’s komt afleveren, daar doe je het voor.’ Een fotograaf op een uitvaart
komt steeds vaker voor. ‘Nabestaanden hebben allemaal
hun eigen reden om herinneringen aan het afscheid vast
te laten leggen. Soms kan familie uit het buitenland er niet
bij zijn of zijn er kleine kinderen aanwezig. Wat de reden
ook is, ik zou echt aanraden om dit moment vast te leggen’, vertelt Arjanne. ‘Ik hoor zo vaak dat mensen achteraf
graag van de mogelijkheden geweten zouden hebben. Het
is enorm waardevol voor het rouwproces en ik ben dankbaar en vereerd dat ik deze taak op mij mag nemen.’
Arjanne Eelkema Fotografie
Plantsoen 8 De Wilp, 06-29588453

Natuursteen Westerkwartier Grootegast

Een grafmonument is vaak de afsluiting van het regelwerk na een
overlijden en een wezenlijk onderdeel van het rouwproces
GROOTEGAST - Natuursteen Westerkwartier
is sinds 2018 te vinden aan de Rondweg in
Grootegast. Met veel liefde en aandacht worden hier grafmonumenten en gedenktekens
gemaakt. Dit alles in nauwe samenwerking
met de klant.
‘We werken met een klein team, waardoor er
nauw contact is met de klant,’ vertelt Trienke
Hofman. ‘Het is echt een samenwerking om tot
een mooi en passend grafmonument voor een
dierbare te komen. Klanttevredenheid is in ons
werk erg belangrijk.’
Natuursteen Westerkwartier werkt in een informele sfeer en met korte lijnen. Altijd wordt er
eerst gestart met een kennismakingsgesprek.
‘We bespreken alles in alle rust met klanten.
Het is belangrijk dat zij zich goed op hun gemak
voelen’, vindt Hofman. Ze erkent het belang
van een grafmonument. ‘Een grafmonument
is vaak de afsluiting van het regelwerk na een

overlijden en een wezenlijk onderdeel van het
rouwproces.’
Elk monument is anders en persoonlijk. ‘Elke
klant heeft andere voorkeuren, bijvoorbeeld een
glad gepolijst monument of juist een ruw monument.’ Er is op het gebied van grafmonumenten en gedenktekens dan ook veel mogelijk. Er
kan gekozen worden uit verschillende soorten
natuursteen en andere materialen om mee te
combineren zoals glas, versteend hout, cortenstaal en rvs. Ook het opknappen, restaureren of
(deels) vervangen van oude monumenten is een
mogelijkheid.
Wie op zoek is naar vrijblijvende informatie of
graag een adviesgesprek wil, is van harte welkom.
Natuursteen Westerkwartier is gevestigd aan
de Rondweg 17 in Grootegast en bereikbaar
via telefoonnummer 0594 - 614 637. Kijk ook
op ww.natuursteenwesterkwartier.nl.

Uitvaartvereniging Memento Mori

Een uitvaart naar wens van de overledene en diens nabestaanden
Uitvaartvereniging Memento Mori is opgericht in 1934 en heeft een duidelijke en diepgewortelde maatschappelijke functie binnen het dorp Surhuisterveen. Het doel van de
vereniging is voor leden een uitvaart te verzorgen volgens de wensen van de overledene en/of diens nabestaanden tegen een zo laag mogelijke prijs en zonder winstoogmerk. Memento Mori is er voor alle inwoners van Surhuisterveen, ongeacht religie en
levensbeschouwing.
De vereniging verzorgt de uitvaart van haar leden. Hierbij kan er gekozen worden voor
een begrafenis of een crematie. Voor de uitvaartverzorging heeft de vereniging afspraken
gemaakt met Nijboer Uitvaartzorg uit Drogeham.
Door u in te schrijven bij de vereniging wordt u lid. U betaalt hiervoor contributie.
Dit lidmaatschap levert u heel concrete voordelen, zoals bijvoorbeeld fikse kortingen op
uitvaart en grafrechten en u hebt inspraak via de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Naast het verzorgen van de uitvaart, biedt uw lidmaatschap ook een ledenkorting op de
diensten van Nijboer Uitvaartzorg en een korting op het basis aannametarief van de uitvaartkosten bij Nijboer Uitvaartzorg. Wenst u of uw nabestaanden, dat de uitvaart door
een andere uitvaartverzorger wordt verzorgd dan wordt dit uiteraard gerespecteerd.
Uitvaartvereniging Memento Mori beschikt over een eigen aula in de Bining in Surhuisterveen die voldoet in de behoefte aan een aangename en vertrouwde omgeving waar nabestaanden in alle rust en privacy afscheid kunnen nemen. De aula heeft een aparte ingang
aan de zijkant van het gebouw en kan door een geluidswerende wand en deur volledig los
van De Bining worden gebruikt.

Door de realisatie van deze aula en de verbinding met gebouw De Bining is er een unieke situatie ontstaan waarbij op één centrale locatie alle moderne voorzieningen aanwezig zijn voor een
intiem en waardig afscheid. Hierdoor is mogelijk om een afscheidsdienst in zowel de Doarspstsjerke als in De Bining te houden.
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen via;
info@mementomori-surhuisterveen.nl of telefonisch via 06-452 142 22.
Aanvullende informatie is ook te vinden op onze site; www.mementomori-surhuisterveen.nl
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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.
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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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Lotus

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

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

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

Verklaring van erfrecht
Wanneer iemand overlijdt, moet er veel geregeld worden. Vaak moeten
nabestaanden naar de notaris voor een verklaring van erfrecht, ook al
hee� de overledene een testament laten opmaken. Bijvoorbeeld een
bank, verzekeringsmaatschappij, makelaar of belas�ngdienst kan om
zo’n verklaring vragen.
Het testament is niet voldoende om zeker te weten of iemand erfgenaam
of executeur is. Het kan zo zijn dat degene die een testament gemaakt
hee�, dit later bij een (andere) notaris hee� gewijzigd, zonder dat familie
daar iets van wist. Ook kan het voorkomen dat iemand kinderen hee�,
die niet bij de familie bekend waren. Verder hee� iedere erfgenaam het
recht om een erfenis te weigeren.
Door middel van een verklaring van erfrecht beves�gt de notaris welk
testament het geldige testament is, wie door een testament of de wet
tot erfgenamen worden geroepen en of die erfgenamen de erfenis
hebben aanvaard of geweigerd.
Hee� u als nabestaande een verklaring van erfrecht nodig?
Wij helpen u graag!

Het Steen 13 - 9861 BA Grootegast • 0594 61 20 33 info@mwnotariaat.nl • www.mwnotariaat.nl

Akke de Haan
uitvaartverzorging

Bel bij overlijden: 06 10 60 99 16
Peebos 15
9865TG Opende
akkedehaanreitsma@gmail.com

Voor een respectvol en bewogen afscheid

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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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

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 telefoon         
 
 

‘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

nummer 06-13391572 of kijk op
www.artalon.nl.



 

   
     
      
     

  

              
 
    

      
   

            
   
           
   
  


  
 
    
    
 




 

 






     
  
             
         

 

  
 
  
   
 

         

 
 
       
   
      
   
  
 


            
 
 
  
 


 


         


 
 
     
  
 

 


   

   
    
 
    





  



 
  


  
  
 
    
    
      
   
 
 
 
          




  




       
 
     

        
 

    


       

    
 
 
     








    










   
           
  
 
  
 

      
      
     
 


 
       
    

 
        


  
    
      
 








            
    
        
       
     
     
    
        

UITVAART BIJLAGE

Liefdevol loslaten
in alle rust
op uw eigen wijze

De Laatste Eer is van oudsher dé uitvaartvereniging in Drachten en omstreken. In moeilijke tijden na een
overlijden bieden wij u steun, begeleiding, betrokkenheid en rust. Bij ons krijgt u alle ruimte om de uitvaart
in te vullen op een manier die recht doet aan het karakter, de levensweg en de wensen van de overledene.
Dit doen we met een open blik naar tradities, levensovertuigingen en de wensen van de nabestaanden.

Uitvaartverzorging
)IRYMXZEEVXKEEXSZIVHIHSSHQEEVQMWWGLMIRRSK[IPQIIVSZIV
LIXPIZIR(EEVSQSRHIVWXIYRIRSR^IYMXZEEVXZIV^SVKIVWYRMIX
EPPIIRQIXLIXVIKIPIRZEREPPITVEOXMWGLI^EOIRVSRHSQHIYMXZEEVX
1MRWXIRW^SZIIPEERHEGLXWGLIROIR^IEERLIXTIVWSSRPMNOIIR
QIRWIPMNOIEWTIGX%ERLIXHIPIRZERPIZIRWZIVLEPIRLIVMRRIVMRKIR
IRHIFIXIOIRMWHMIY[HMIVFEVILEH.YMWXHSSVHIQIRWIRLIXPIZIR
GIRXVEEPXIWXIPPIRQEEOX(0)(VEGLXIRLIXEJWGLIMHXSXIIRPMIJHIZSP
PSWPEXIR;ERXEPWKIIRERHIV[IXIR[IHEXHMXHIREFIWXEERHIR
LIPTXFMNLYRZIV[IVOMRKWTVSGIW

Uitvaartverzekeringen
)IRYMXZEEVXOSWXZIIPKIPH+IQMHHIPH^SƅRIYVS
,IIJXY^SZIIPKIPHST^MNKIPIKHZSSVY[IMKIRYMXZEEVX#
>SRMIXHERHVEEMIRY[REFIWXEERHIRQSKIPMNOSTZSSVHI
YMXZEEVXOSWXIR1IXIIRYMXZEEVXZIV^IOIVMRKZER(0)(VEGLXIR
FMIHXYLIRƼRERGMʥPI^IOIVLIMH9[ZIV^IOIVMRKMWHEEVQIIIIR
FPMNOZER^SVKIRPMIJHIZSSVY[REFIWXEERHIR9OYRXYFMNSRW
OMI^IRYMXZIVWGLMPPIRHIZIV^IOIVMRKWTEOOIXXIREJLEROIPMNOZER
Y[FYHKIXIRYMXZEEVX[IRWIR

Uitvaartcentrum Slingehof
9MXZEEVXGIRXVYQ7PMRKILSJMR(VEGLXIRMWIIRƼNRI[EVQITPIOZSSVQIRWIR
HMIMREPPIVYWXEJWGLIMH[MPPIRRIQIRZERLYRHMIVFEVI9OYRXFMNSRWKIFVYMO
QEOIRZERIIRWJIIVZSPPIEYPEOSƾ
IOEQIVJEQMPMInOEQIVIRZMIVSTFEEVOEQIVW
-IHIVIIRMW[IPOSQYLSIJXKIIRPMHXI^MNRZER(0)(VEGLXIR-R7PMRKILSJMW
RSSMXLEEWXYZMRHXIVHIVYWXSQPMIJHIZSPPSWXIPEXIRSTY[IMKIR[MN^I
;MPXYIIRWVSRHOMNOIR#9FIRXZERLEVXI[IPOSQ3SOOYRXYIZIRGSRXEGX
STRIQIRQIXSR^IKEWXHEQI)PP]ZER+SIXLIQ

UITVAARTVERZEKERING

UITVAARTVERZORGING

Overstesingel 1
9204 KJ Drachten

DLE Drachten: 0512 515 827
info@dle-drachten.nl
www.dle-drachten.nl

Slingehof: 0512 760 400
info@slingehof.nl
www.slingehof.nl

