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De Laatste Eer
Vertrouwd in kwaliteit
Persoonlijk in aandacht
Zonder winstoogmerk

Voor leden draagt de vereniging een
deel van de kosten van de uitvaart.

Wat kost een lidmaatschap?
De lidmaatschapskosten zijn slechts € 9,- per persoon per jaar en
gezinsleden beneden de 16 jaar zijn gratis medelid, mits zij zijn
ingeschreven bij de ouder(s).

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 18,- per persoon.
Wanneer u boven de 55 jaar bent en u wordt dan lid, is echter
per jaar achterstallige contributie verschuldigd.

Hiervoor gelden de onderstaande contributies per jaar:
Van 55 tot 60 jaar, per persoon € 27,- 
Van 60 tot 65 jaar, per persoon € 45,-
Boven de 65 jaar, per persoon een bedrag ineens van € 600,-
en p.p. € 9,- per jaar.
Niet-leden kunnen hun uitvaart ook door de vereniging laten 
verzorgen, maar zij kunnen geen aanspraak maken op een
bijdrage van de vereniging in de kosten van de uitvaart.

Aula op de gemeentelijke begraafplaats in Schoorl

Bewaar deze krant In de info-map van 
"De Laatste Eer".

Verkrijgbaar bij: Tel. 072-5093425 (na 18.00 uur)

Lid of geen lid. 
In geval van een

overlijden kunt u bellen
met nummer 

06-20664410.
(Dag en nacht bereikbaar)

Van de bestuurstafel
Ook dit jaar hebben wij er voor gekozen om de uitvaartkrant weer volledig
in de Duinstreek te laten opnemen, in het hart van deze krant. Wat willen
wij in deze editie onder uw aandacht brengen?

Allereerst een terugblik op onze
informatiemiddag van 
28 september 2013. Deze
middag werd georganiseerd
naar aanleiding van het 90-jarig
bestaan van onze vereniging
met als doel de activiteiten van
onze vereniging op een
bijzondere manier weer eens
onder de aandacht te brengen
van onze leden, niet-leden en
genodigden. 
In zijn openingsspeech ging
voorzitter Durk Boorsma terug
naar het verleden, naar maart
1923.  Het jaar dat de
vereniging werd opgericht met

als doel haar leden na
overlijden, ordelijk, net en
eerbiedig te begraven. De jaren
er na verliepen niet altijd
voorspoedig, met als dieptepunt
begin jaren zeventig. Op 6
maart 1975 schreef Jouke
Minkema in de Duinstreek een
alarmerend bericht: ‘aan het
voortbestaan van de vereniging
moest op zijn minst worden
getwijfeld’. De toenmalige
voorzitter Jaap Vriendjes, stelde
voor de vereniging definitief op
te heffen. Gelukkig is het zover
niet gekomen. 

Website van de vereniging
Wilt u meer weten over de Laatste Eer? Of zoekt u specifieke 

informatie over de vereniging? Kijkt u dan op www.uitvaartschoorl.nl

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u een afspraak maken met de uit-
vaartleidster Gerda Roozendaal of met iemand van de Nuvema? 

Kijkt u dan op www.uitvaartschoorl.nl

Wilt u weten welke voordelen een lidmaatschap van de vereniging u geeft?
Kijkt u dan op www.uitvaartschoorl.nl

Wilt u gelijk een antwoord op uw vraag, 
stuur dan een e-mail naar uitvaartschoorl@quicknet.nl. 

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Tijdens de 20 jaar die Aad Vis
voorzitter was, zijn er veel
veranderingen doorgevoerd. Hij
trok een aantal kundige
bestuursleden aan, zoals een
penningmeester en een
secretaris.   
In de loop van 2007 ging de
voorzittershamer naar Fred
Gutker. Een nieuwe voorzitter
met een nieuw elan. Er werd
een studiedag georganiseerd en
naar aanleiding daarvan een
dragersprotocol ingevoerd. Dat
alles heeft bijgedragen aan het
verhogen van de kwaliteit van
onze uitvaarten. Ook de

Wethouder Cees Roem van de Gemeente Bergen nh, met bestuursleden en dragers. Foto: Henk Bakker

Van de voorzitter
Na een periode van anderhalf jaar
als interim-voorzitter, ben ik op de
ledenvergadering van maart 2013
benoemd als voorzitter van onze
uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’.
Bij dezen wil ik graag van de
gelegenheid gebruik maken om
mij nader aan u voor te stellen.
Ondergetekende is 70 jaren oud
en getrouwd met Eelkje. Wij
hebben drie kinderen en acht
kleinkinderen. In juli 1970 zijn wij
vanuit Workum naar
Heerhugowaard verhuisd.
Sinds maart 1988 wonen wij aan
de Duindoornweg in Schoorl.
In Noord-Holland ben ik steeds
werkzaam geweest als
bedrijfsleider van de Campina
kaasproductiebedrijven in

Heerhugo-
waard,
Texel, Ursem
en Alkmaar.
Het lag in de
bedoeling
om na een
korte
periode als
interim
voorzitter,
mij weer

terug te trekken.
Helaas moest Fred Gutker om
persoonlijke redenen, zijn functie
als voorzitter neerleggen. Mede
door een kundig en enthousiast
bestuur heb ik mij laten overhalen
deze taak op mij te nemen.
Bij dezen wil ik Fred Gutker

nogmaals dankzeggen voor het
vele werk dat hij heeft verricht
voor De Laatste Eer. 
Mijn vrije tijd vul ik gedeeltelijk ook
in met ander vrijwilligerswerk. Zo
ben ik onder andere bestuurslid
van de kaasmarkt in Alkmaar, lid
van de Inrichtingscommissie
Kaasmuseum Alkmaar en
penningmeester van de
Monumentencommissie van de
kerken in Schoorl en Groet.
Ik ga mij, verzekerd van de hulp
van de overige bestuursleden, de
komende jaren voor 100%
inzetten voor De Laatste Eer. 
Hopelijk ontmoeten wij elkaar
binnenkort op onze jaarlijkse
ledenvergadering die gehouden
wordt op dinsdag 18 maart 2014.

Met vriendelijke groet,
Durk Boorsma

renovatie van het zogenoemde
lijkenhuisje op de begraafplaats
is te danken aan de niet
aflatende inzet van Fred Gutker.
En waar staat de vereniging nu?
90 jaar oud, maar nog steeds
springlevend! Met een
ledenaantal van ruim 750 leden.
Onze advertenties blijven sober
en duidelijk. Dat wil niet zeggen
dat wij niet met onze tijd
meegaan, maar onze
doelstelling blijft steeds dezelfde:
wij zijn er voor de inwoners van
Schoorl, Groet en Camperduin.
De nabestaanden bepalen wat

zij willen en onze
uitvaartleidsters en dragers staan
hen naar beste kunnen daarin bij. 

Wij hebben een goede
verstandhouding met de 
r.k. begrafenisvereniging 
St. Barbara. Onze uitvaartleidsters
verzorgen ook de uitvaarten bij
St. Barbara. Waar nodig vindt
een uitwisseling plaats van de
dragers van beide verenigingen. 

Ook in deze krant werken wij
samen. Pagina drie wordt
geheel gevuld door St. Barbara.

Durk Boorsma



PAGINA 2 UITVAARTKRANT

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van
Uitvaartvereniging de Laatste Eer te houden op dinsdag 
18 maart 2014 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl

De agenda luidt als volgt:

1.   Opening en vaststelling agenda
2.   Herdenking overledenen in 2013
3.   Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2013
4.   Ingekomen stukken en mededelingen
5.   Jaarverslag 2013
6.   Bestuursverkiezing en rooster van aftreden. Reglementair

aftredend en herkiesbaar mevr. J. van Leeuwen en 
mevr. T. de Koe.
Beschikbaar stelling van mevr. A. Butter in de functie van
bestuurslid. 
Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot 14 maart 2014
aanmelden bij het bestuur. Aanstelling van mevr. A. Butter
PAUZE

7.   Verslag financiële commissie jaarrekening 2013
8.   Benoeming nieuw lid financiële commissie
9.   Vaststelling Jaarrekening 2013 (ligt ter inzage tijdens vergadering)
10. Contributievaststelling 2015
11. Vaststelling diverse tarieven voor 2015
12. Begroting 2015
13. Uitvaartkrant in Duinstreek/Website
14. Jubilea: Jack Borst is121⁄2 jaar als drager verbonden aan de

vereniging
15. Rondvraag en sluiting

Samenvatting Jaarverslag 2013
Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Schoorl
In een terugblik op ons verenigingsjaar 2013 ligt de viering van het 90-jarig
jubileum van de vereniging in september vorig jaar al weer een half jaar
achter ons. Echter, de woorden die voorzitter Durk Boorsma in zijn
openingsspeech sprak tijdens de Informatiemiddag, liggen ons nog vers in
het geheugen.

“Een levendige vereniging laat
van tijd tot tijd iets van zich
horen. Hierop zijn wij geen
uitzondering. Wij doen dit op
een bijzondere plaats. In de Aula
van Schoorl. Deze plaats is de
schakel tussen leven en dood.
Voor ons ligt het mooie dorp
Schoorl met zijn winkels,
verenigingen en toeristen die
van de natuur genieten en vlak
achter ons bevinden zich de
rustplaatsen van onze overleden
dorpsgenoten. Op deze plek
nemen de levenden afscheid
van de doden. De vergelijking
met onze vereniging is er. De
Laatste Eer wil de nabestaanden
zo goed mogelijk bijstaan bij het
afscheid nemen van hun
geliefden”. 
Deze laatste zin draagt de
vereniging hoog in het vaandel
en motiveert alle medewerkers
om hun, niet altijd gemakkelijke
werk, te verrichten.

In het afgelopen jaar hebben
zich een aantal nieuwe leden bij
de vereniging aangemeld. De
informatie betreffende de
vereniging bereikt de mensen
mondeling, via de website
www.uitvaartschoorl.nl, de
persoonlijke informatiemap en
de wekelijkse advertentie in de
Duinstreek. Er staat een
vermelding in de Telefoongids,
de Gemeentegids van Bergen
en op de banner van hun
website.  
Wanneer men geen lid wil
worden, maar wel van de
diensten van de vereniging
gebruik wil maken kunt u de
informatiemap aanvragen bij
het secretariaat of de
penningmeester. In deze map
treft u uitgebreide informatie
aan, zoals de basis tarievenlijst
van een uitvaart en een
persoonlijk wensenformulier.
Ook verzekeringsmaatschappij
Nuvema heeft voorlichtings-
materiaal ter beschikking
gesteld. Recente Uitvaartkranten
worden bijgevoegd. 

Het dagelijks bestuur heeft het
afgelopen jaar een gesprek
gehad met het dagelijks bestuur
van de r.k. begrafenisvereniging
St. Barbara in Schoorl. In dit
gesprek is de onderlinge
samenwerking aan de orde
gekomen. Er wordt op dit
moment al samengewerkt met
de dragers en beide
verenigingen worden

vertegenwoordigd door
dezelfde uitvaartleidsters. 
Er is geen reden voor DLE om te
fuseren. Beide verenigingen
hebben voldoende leden, de

financiële situaties zijn goed en
de besturen functioneren prima.
De verenigingen willen zich wel
meer als een geheel
presenteren. 

Tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 2013 is
er officieel afscheid genomen
van Fred Gutker. Vervolgens

Door het onthullen van een gedenksteen op de
algemene begraafplaats aan de Molenweg in
Schoorl, heeft de Bergense wethouder Cees Roem
op 28 september j.l. de nieuw aangelegde
urnentuin met verstrooiveld in gebruik gesteld.

Voor deze plechtigheid ter
gelegenheid van het 90-jarig
bestaan van de vereniging was
een 50-tal belangstellenden

naar het kerkhof gekomen. In
de aula ging voorzitter Durk
Boorsma in op de geschiedenis
van De Laatste Eer. Op dit

moment telt de vereniging 750
leden. De wethouder roemde
de uitstraling, schoonheid,
kleinschaligheid en
geborgenheid van de
begraafplaats. De urnentuin is
daarvan een voorbeeld. Cees
Roem had waardering voor het
werk van bestuur en
medewerkers van de
vereniging. “Fantastisch dat dit
in Schoorl kan”.
Na het officiële gedeelte was er
gelegenheid om een wandeling
over de begraafplaats te maken.
In de aula was
voorlichtingsmateriaal rond de
uitvaart beschikbaar en de
medewerkers van De Laatste Eer
konden vragen beantwoorden
over het regelen van de uitvaart
en het vormgeven van een
passend afscheid.

Ter gelegenheid van het 
90-jarig bestaan van de
vereniging bood de voorzitter
Durk Boorsma enkele
bloemstukken aan ter decoratie
voor in de aula. Onder het
genot van een kopje koffie of
thee werd deze zonovergoten
middag als zeer positief ervaren.

Bloemstuk aangeboden door
DLE. Foto: Rob Henneman

Onthulling gedenksteen door Cees Roem (wethouder gem. Bergen) en
Durk Boorsma (voorzitter DLE). Foto: Rob Henneman

Eelkje Boorsma en Corrie Paarlberg, de koffiedames tijdens de
informatiemiddag. Foto: Rob Henneman

Louis Rezelman beheerder Gem.
begraafplaats Schoorl.

Foto: Rob Henneman

werd Durk Boorsma als
voorzitter benoemd. 
Klaas Tillema werd gefêteerd
met zijn 25 jarig jubileum als
penningmeester bij de
vereniging. Op 26 april 2013
werd Klaas Tillema door de
burgemeester van Bergen
koninklijk onderscheiden als lid
in de orde van Oranje Nassau
wegens zijn betrokkenheid bij
diverse verenigingen. 

Bernard Witte is officieel als
drager bij de vereniging
aangesteld en heeft een nieuw
kostuum aangemeten gekregen.
De “oude zwarte pakken” van
de dragers zijn geschonken aan
het Museum in Schagen, waar
ze worden gebruikt bij de West
Friese Donderdagen in juni. Ze
hebben hiermee een goede
bestemming gekregen.

De Informatiemiddag die
gehouden is op 28 september
2013 had tot doel het 90-jarig
bestaan van de vereniging te
gedenken en de diensten van
de vereniging onder de
aandacht te brengen van de
inwoners van Schoorl, Groet en
Camperduin. De medewerking
van de Gemeente is hierbij van
groot belang geweest. De
vereniging heeft dit zeer
gewaardeerd.

Een vereniging met 
18 medewerkers kan niet
bestaan zonder hun steun,
betrokkenheid en inzet. Onze
grote dank gaat uit naar allen
die dit werk mogelijk maken.

Namens het bestuur,
Jeannet van Leeuwen, secretaris

In onze authentieke Noord-
Hollandse stolpboerderij 
leveren wij in grote privacy 
Hartverwarmende, 
hoogstaande zorg en 
verpleging.
Inkoop van meerzorg of 
–verpleging tegen privé-
betaling mogelijk.

Ons deskundige en 
enthousiaste team staat voor
u klaar!!

De Bregthoeve ZORG

De Bregthoeve ZORG,
Voorweg 55, 
1871 CL Schoorl
072 5091815
www.bregthoeve.nl
info@bregthoeve.nl

Wethouder stelt urnentuin in gebruik
(persbericht Duinstreek 1 oktober 2013)



Over de vereniging
Omstreeks 1853 kwam er een R.K. begraafplaats in Catrijp. Pas in januari 1923
werd onder leiding van de toenmalig pastoor Nieman (1908-1937 pastoor in
Schoorl) de vereniging opgericht onder de naam ‘R.K. Begrafenisvereniging 
St. Barbara te Schoorl’. Voor 1923 was het, naar horen zeggen, gebruikelijk dat er
bij het betrekken van een ander huis op werd gelet wie de nieuwe buren werden.

Zo probeerden zij zich ervan te
verzekeren dat bij overlijden 'de
buren' hen naar de laatste
rustplaats zouden brengen. Na
1923 was dat niet meer aan de
orde. Bij oprichting was de doel-
stelling van onze vereniging:
'Het bewerken, dat zo mogelijk
alle Katholieken die zulks
verlangen, op waardige en
godsdienstige wijze ter aarde
worden besteld'.
In 1955 werd bij wet toegestaan
dat er gecremeerd mocht
worden. In 1968 werd in de ‘Wet
op de lijkbezorging’ crematie
gelijkgesteld aan begrafenis.
Doordat nu gekozen kan
worden tussen begraven of
cremeren is de doelstelling van
onze vereniging aangepast. Wij
presenteren ons nu als
'uitvaartvereniging'.
Gerda Roozendaal is sinds 2 jaar
als uitvaartleidster aan onze
vereniging verbonden als
opvolgster van Dirk Borst.
Laatstgenoemde begeleidt onder
auspiciën van de vereniging
nog begrafenissen bij uitvaarten

van familieleden. De vaste
vervangster van Gerda is Lia
Rezelman. Mochten beiden
verhinderd zijn dan kan er een
beroep worden gedaan op
Novak en Sinnema. Deze dames
worden in dezelfde volgorde
ook ingeschakeld bij uitvaarten
die worden verzorgd door onze
zustervereniging 'De Laatste Eer'
in Schoorl.
Bij overlijden neemt de familie
contact op met de uitvaart-
leidster (telefoon 06-51039032)
De telefoon wordt bij absentie
doorgeschakeld.
De uitvaartbegeleidster helpt de
nabestaanden bij het maken
van keuzes uit het diensten-
pakket van de vereniging. In het
pakket zijn de volgende
diensten opgenomen:
-  Het afleggen van de
overledenen en het
beschikbaar stellen van koeling
en kamerschermen

-  Selectie van de plaats waar de
overledene moet worden
opgebaard

-  Het regelen van vervoer voor

de overledene inclusief
eventuele volgauto’s

-  Het uitzoeken en bestellen van
de kist

-  Het inschakelen van dragers
-  Het doen van aangifte van

overlijden bij de gemeente
-  Afspraken maken met kerk en

crematorium.

Verder kan er op haar een
beroep gedaan worden voor:
-  Hulp bij het samenstellen en

drukken van rouwadvertenties,
rouwkaarten en
dankbetuigingen

-  Het verzorgen van een
rouwarrangement

-  Het bestellen van bloemen
-  Het verzorgen van de en alle

andere zaken die bij de
uitvaart aan de orde komen.

Hierbij kan de financiële
afwikkeling via de administratie
van de vereniging worden geleid.

In de algemene ledenvergadering
wordt jaarlijks de contributie
vastgesteld. Op dit moment
bedraagt de basiscontributie per

lid vanaf 16 jaar € 9,-- per jaar.
Elders op deze pagina staat
vermeld wanneer dit jaar in ‘De
Blinkerd’ de algemene leden-
vergadering wordt gehouden.
Onze vereniging verzorgt ook
uitvaarten voor niet-leden.

Indien de overledene wordt
begraven dient er altijd
minimaal één drager van de
vereniging aanwezig zijn. Onze
dragers zijn bekend met de

omstandigheden op de
begraafplaats. Als het dragen
van de overledene door de
nabestaanden zelf wordt
uitgevoerd ziet onze drager
erop toe dat de
teraardebestelling vlot en op
een waardige wijze gebeurt.
Het bestuur is druk doende een
informatiemap samen te stellen
conform een voorbeeld van
onze zustervereniging ‘De
Laatste Eer’. De map zal aan de
leden worden toegezonden
waarbij leden die op één adres
wonen één map ontvangen.
Wilt U over meerdere mappen
of alleen extra formulieren
beschikken dan kunt U deze
aanvragen bij het secretariaat. 
Daarnaast wordt er hard
gewerkt aan een eigen website.
Een eerste opzet is onlangs
operationeel geworden 
onder de naam 
www.barbara-schoorl.nl
Momenteel kunt u al het nodige
over onze vereniging lezen op
de website van de parochie:
www.parochieschoorl.nl onder
het kopje uitvaarten.

In januari hebben wij een
overeenkomst afgesloten met
Nuvema. Via Nuvema kunnen
leden een aanvullende
verzekering afsluiten voor de
overlijdenskosten die niet via de
vereniging worden afgedekt. In
de informatiemap treft U hierover
de benodigde informatie aan.

Priestergraf van pastoor Nieman op
onze begraafplaats

St. Barbara secretariaat: Heereweg 184, 1871 EN Schoorl, tel. 072 5093150, e-mail: h.vandenoord@quicknet.nl internet: www.barbara-schoorl.nl
penningmeester: Vuurdoornweg 21, 1871 TR Schoorl, tel 072 5092907 e-mail: info.@barbara-schoorl.nl

U i t v a a r t v e r e n i g i n g 
St. Barbara - Schoorl

De urnenmuur

Onze dragers

Algemene ledenvergadering

St. Barbara
op dinsdag 8 april 2014
in De Blinkerd te Schoorl

Aanvang 20.00 uur.

U komt toch ook?

Samen
In 2011 traden Bernard Roozendaal en Marcel Stoop
toe tot het dragers korps. Ze zijn allebei zelfstandig
ondernemer. Bernard runt alweer ruim 25 jaar in de
Hargerpolder een veehoudersbedrijf. Een deel van het
land dat hij in gebruik heeft, is eigendom van
Natuurmonumenten. Marcel runt de camping Eldorado
aan de Heereweg te Groet. Beiden zijn tevens de
grafdelvers van de parochie.

V.l.n.r. Bernard Roozendaal, Marcel Stoop, Sam Krom, Ad Bakker en Henk van den Oord

Sam Krom was in zijn
arbeidzame leven o.a. 13 jaar
werkzaam bij transportbedrijf
Meereboer in Schoorl en
daarna, tot zijn pensionering, bij
de technische dienst van de
gemeente Alkmaar. Hij stapt
graag met zijn vrouw of een
groep vrienden op de racefiets.
Bij fietsevenementen in de
omgeving is hij regelmatig actief
als verkeersregelaar.
Onlangs is Ad Bakker het team
komen versterken. Ad heeft 38
jaar bij Mebo Schoorl gewerkt
en na zijn pensionering kreeg
hij 'vrije' tijd. Regelmatig klust hij
in de duinen als vrijwilliger bij

Staatsbosbeheer.
Henk van den Oord is sinds
2008 betrokken bij onze
uitvaartvereniging en inmiddels
loopt hij van dit 5-tal het langst
mee. In zijn arbeidzame leven
heeft hij o.a. ruim 38 jaar
gewerkt bij het gasbedrijf KNH,
later opgegaan in ENW en
nadien NUON. Henk houdt
voor de parochie de
administratie bij van het kerkhof.
Hij heeft de laatste tijd deze
administratie geheel
gedigitaliseerd. Hij is ook actief
betrokken bij de tuingroep van
de kerk.
Op deze foto ontbreekt Wim

Krom. Hij heeft te kennen
gegeven dat hij wil stoppen.
Het lukt het hem niet meer om
bij begrafenissen te assisteren als
het nodig is. Tijdens de
komende algemene
ledenvergadering zullen wij
afscheid van Wim nemen.
Onze dragers zorgen ervoor dat
de overledene op een waardige
manier naar de laatste rustplaats
wordt gebracht. Mocht er
onverhoopt één van de
mannen verhinderd zijn, dan
kunnen we een beroep doen op
een drager van 'De Laatste Eer'.

Elly van den Oord, secretaris

Samen. Dit associeert sterk
met coöperatie en dan denk ik
in het bijzonder aan de dorpse
vertrouwde bank waar ik jaren-
lang heb gewerkt. Dat dorpse
eigen vertrouwde gevoel heb
ik ook met de plaatselijke
begrafenisverenigingen. De tijd
verandert en dat impliceert om
tijdig hierop in te spelen.
Ik vertel niets nieuws dat ons
dorp sterk vergrijsd is.
Demografische gegevens over
onze gemeente laten zien dat
dit in de toekomst alleen nog

maar erger wordt.  Van nu tot
2030 wordt een bevolkings-
afname voorzien van ca. 8% en
het aantal 75 plussers zal in
diezelfde periode toenemen
met ca. 75% !!
Om de kwaliteit van die eigen
vertrouwde begrafenis-
/uitvaartverzorging te kunnen
blijven waarborgen is een
goede samenwerking tussen
beide verenigingen heel

belangrijk. Die samenwerking
is inmiddels, naar beider
genoegen, sterk
geïntensiveerd en zullen we
naar mogelijk/nodig in de
toekomst nog verder
uitbreiden. We stellen het dan
ook zeer op prijs dat onze
zustervereniging ons in de
gelegenheid heeft gesteld om
bij de uitgifte van deze
uitvaarteditie te participeren.

Piet Appelman 
Voorzittter St. Barbara.

Sinds 2010 beschikt de
begraafplaats achter de r.k. Kerk
in Catrijp over een urnenmuur.
Voor die tijd kon men een
urnengraf huren. Het heeft
echter nog bijna twee jaar
geduurd voordat de eerste urn
in de muur geplaatst werd.
Sinds de urnenmuur in gebruik
is genomen, worden er geen
nieuwe urnengraven meer
uitgegeven. Bij een bestaand
urnengraf mag nog een tweede
urn bijgezet worden. Bij het niet

verlengen van deze grafrechten,
vervallen de rechten tot
bijzetting. In de urnenmuur zijn
vierentwintig nissen beschikbaar,
waarvan er nu twee in gebruik
zijn. Er kunnen in één nis twee
urnen geplaatst worden. Bij het
huren van een nis is men wel
gebonden aan een
voorgeschreven lettertype op de
afdekplaat. Hierdoor blijft de
muur een mooi aangezicht
houden.
Wilt u meer weten kijk dan op
de website van de parochie:
www.parochieschoorl.nl. 

Hier vindt u
o.a. ook  het
volledige
reglement
voor de
begraafplaats
van de r.k.
parochie 
H.Joannes de
Doper te
Schoorl.
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PUZZEL

Wat moet u doen?
Vul de puzzel in en stuur de oplossing op een briefkaart voor 1 juni 2014 naar:
Secr. Slotlaan 12, 1871 BD  Schoorl. Vergeet niet uw naam, adres, postcode
en woonplaats en telefoonnummer te vermelden. 

Wat kunt u winnen?
Onder de goede inzenders verloot de vereniging 3 cadeaubonnen van € 10,--

Onze Uitvaartleidsters
Gerda Roozendaal is al jaren het
vertrouwde gezicht van onze
vereniging bij uitvaarten. Gerda
werkt vanuit een persoonlijke
benadering, waarbij de wensen
van de familie voorop staan. Zij
begeleidt u in de meest
moeilijke omstandigheden op
een prettige en professionele
manier en samen met u worden
de verdere afspraken gemaakt.
Gerda is altijd bereikbaar onder
het nummer 06-20664410.
Wanneer zij verhinderd is door

werkzaamheden of vakantie
wordt zij vervangen door Lia
Rezelman. Mochten beide
dames verhinderd zijn dan doet
de vereniging een beroep op
Margreet Novak en Gré
Sinnema. Deze dames werken
samen.

Wanneer u nu al nadenkt over
uw eigen uitvaart of die van uw
naasten, roept dit vaak vele
vragen op. Wat komt er allemaal
bij een begrafenis of crematie

kijken? Wat zijn de
mogelijkheden van het plaatsen
van een urn of grafsteen? Met
welke kosten moet ik rekening
houden? Voor een antwoord op
al deze vragen kunt u ook een
afspraak maken met Gerda of
met één van de andere
uitvaartleidsters.

Enkele Tarieven
Steeds per 1 januari worden in Nederland de diverse tarieven en
prijzen aangepast. De gemeente Bergen past daarom ook elk jaar
de tarieven en bedragen aan van de algemene begraafplaats. 
Onderstaand enkele tarieven voor 2014:
-Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode
van 20 jaar wordt geheven per graf € 1.301,50
-Voor het begraven € 572,20
-Voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats:
€ 82,20 per jaar, afkoop 10 jaar € 822,00
-Gebruik van de aula € 287,15
-Gebruik muziekapparatuur aula € 58,25
-Vergunning grafmonument €   111,35
Totaal € 3.152,45

Ten opzichte van vorige jaren toen voor 20 jaar werd afgekocht,
wordt het algemeen onderhoud van de begraafplaats eerst 
afgekocht voor 10 jaar, met daarna verlenging met weer 10 jaar. 
Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een 
periode van 10 jaar € 602,00
Voor het bijzetten van een asbus of urn in een graf     € 313,15                            
Voor het verstrooien van de as van een gecremeerde  € 159,15                        
Voor een inscriptie voor een periode van 10 jaar op 
het monument bij de verstrooiakker wordt geheven    € 133,15
Op www.bergen-nh.nl kunt u alles goed nalezen.

Een aantal tarieven 2014 van het Crematorium Schagen zijn:
-Crematie met plechtigheid € 1205,00
-Basistarief asbestemming € 79,00
-DVD opname gehele plechtigheid € 32,50
-Koffie/thee € 2,00
bij bv 100 aanwezigen (2x koffie) € 400,00
-Cake (ruime sortering) € 1,25 x 100 €     125,00
Totaal € 1.841,50

Op www.yarden.nl kunt u alles goed nalezen.
De standaardtijd is 3 kwartier aula en 
3 kwartier condoleanceruimte.

Ook is er ruimte voor een exclusieve avondcrematie:
Plechtigheid met 3 uur gebruik van de faciliteiten 
(ma t/m vrijdag vanaf 19.00 uur) € 1.850,00

Ook is mogelijk: Crematie zonder gebruik aula/koffiekamer.
(crematie van een overledene zonder familie  
en belangstellenden.) € 720,00

Crematieplechtigheid in het Haringhuizer kerkje 
(2 uur incl.condoleance en  maximaal 70 personen)    € 1.495,00

Het Crematorium te Schagen “Schagerkogge” verzorgt diverse 
bijeenkomsten, informatieavonden, rondleidingen. 
Telefoon 0224-213409.

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf op de 
begraafplaats is een vergunning nodig van de gemeente. Met
name wordt gelet op de duurzaamheid, fundering, constructie en
omvang. De kosten van het plaatsen en van de beplanting op de
graven is voor rekening van de rechtshebbende.

Hierbij zijn de kosten van de begraafplaats en van het 
crematorium in beeld gebracht.
Na een overlijden regelt de familie met medewerking van de 
uitvaartleidster de uitvaart. Aan alle onderdelen wordt aandacht
besteed. Eerst wordt afgesproken of er gekozen wordt voor een
begrafenis of voor een crematie. De kist wordt uitgezocht. Het
rouwtransport, al of niet met volgwagens. De rouwkaarten en de
advertenties worden opgesteld. 
De dragers worden besproken. 
Bloemen, condoleanceregister, 
condoleance, koffietafel. 

Aan elk facet zit echter een prijskaartje.
Uiteindelijk kunnen de uitvaartkosten
wel € 6.500,00 bedragen. 
Belangrijk is daarbij dat de familie van
te voren weet hoe hoog de kosten bij
benadering zullen zijn. 
De uitvaartleidster wijst u daarbij de
weg. Uiteindelijk is het echter de 
familie die de beslissende stem heeft.    Klaas Tillema, penningmeester

Dag en nacht bereikbaar

06-20664410

UITVAARTVERENIGING “De Laats te  Eer”  Schoor l
Verzorging van begrafenissen en crematies.
Wij zijn een vereniging en werken, ook voor
niet-leden, zonder winstoogmerk.
Adm. 072-5091518 www.uitvaartschoorl.nl

Gre Sinnema

Gerda Roozendaal 

Lia Rezelman

Margreet Novak

Even voorstellen 
Sinds september vorig jaar is Bernard Witte
officieel aangesteld als drager bij
uitvaartvereniging De Laatste Eer. Bernard is 
53 jaar, getrouwd met Sandra en samen hebben
zij twee zonen en een dochter.  

Ruim 35 jaar is hij al werkzaam
bij de gemeentelijke
plantsoenendienst in Schoorl.
Vanuit die functie is hij ook
nauw betrokken bij de
begraafplaats aan de
Molenweg. Nu worden de
graven machinaal gegraven,
maar in de tijd van Arie Ruis,
heeft Bernard nog gegraven
‘met de hand’ zoals hij mij in
ons gesprek vertelde. Ook
heeft hij, bij afwezigheid van
de beheerder Louis Rezelman,
al veel voor de begrafenisstoet
gelopen. Toen hij hoorde dat
er een tekort aan dragers was,
heeft hij onmiddellijk
gereageerd. 
Op mijn vraag wat zijn
ervaring tot nu toe als drager
is, antwoordde hij dat hij het
als dankbaar werk ervaart en
dat hij hoopt dit nog lang te
kunnen doen. Het bestuur,
onze uitvaartleidsters en de

overige dragers zijn blij dat het
team nu weer compleet is met
onze nieuwe drager Bernard
Witte.

Tineke de Koe, bestuurslid.

Bernard Witte 
Foto: Trudy Henneman


