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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)

90 jaar en nog springlevend!
Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de uitvaartkrant volledig in de
Duinstreek te laten opnemen. In het hart van deze krant. Met, zoals u van
ons gewend bent, ook dit keer weer interessante artikelen op het gebied
van uitvaartverzorging.  

Wat willen wij onder uw
aandacht brengen? In deze
editie kunt u lezen hoe onze
vereniging te werk gaat en wat
we te bieden hebben op het
gebied van een begrafenis of
een crematie. Een artikel over
liefdevol gemaakte quilts. 
Een bestuurlijke bijeenkomst
waarin twee dragers afscheid
hebben genomen. Een
overzichtelijke financiële pagina,
waarin aandacht wordt besteed
aan het onderwerp: kosten. We
worden  “bedolven” onder de
advertenties van commerciële
uitvaartbedrijven, die op het
eerste gezicht een uitvaart voor
een schijntje kunnen verzorgen.
De werkelijkheid is anders. 

Op donderdag 14 maart a.s.
wordt de Algemene
Ledenvergadering gehouden in
de Blinkerd. De agenda en een
korte samenvatting van het
jaarverslag 2012 vindt u op
pagina 2. Helaas gaat onze
voorzitter Fred Gutker afscheid
nemen. Plaatsvervangend
voorzitter Durk Boorsma hopen
wij die avond te kunnen
installeren. Verderop in de krant
leest u een artikel over de
nieuwe urnentuin die de

Gemeente Bergen op de
begraafplaats in Schoorl aan de
Molenweg heeft ingericht. 

Op 1 maart 1923 werd onze
vereniging opgericht. Dit is dit
jaar 90 jaar geleden. Aan deze
mijlpaal willen wij graag
aandacht besteden door een
Open Middag te houden op de
begraafplaats in Schoorl om
samen met onze leden en

belangstellenden niet alleen
terug te kijken, maar ook met de
blik gericht op de toekomst. 

U hoort nog van ons.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van De Laatste Eer

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 uitvaartleidster 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.

Gerda Roozendaal Lia Rezelman 

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

vervangen door Lia Rezelman. 

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? 

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

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
met haar maken.  

Gerda Roozendaal is tevens
uitvaartleidster bij de r.k.
begrafenisvereniging St. Barbara
in Schoorl. Onze verenigingen
hebben een
samenwerkingsverband met het
dragers corps. Dat geeft de
garantie dat bij een uitvaart
altijd  dezelfde vertrouwde
dragers aanwezig zijn. De
kleding  is modern en
gelijkgestemd.
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van
Uitvaartvereniging de Laatste Eer te houden op donderdag 
14 maart 2013 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl

De agenda luidt als volgt:

1.   Opening
2.   Herdenking overledenen in 2012
3.   Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2012
4.   Ingekomen stukken en mededelingen
5.   Jaarverslag 2012
6.   Reglementair aftredend en herkiesbaar Klaas Tillema 

(penningmeester) en Teun Paarlberg (bestuurslid). 
7.   Bestuursverkiezing en rooster van aftreden.

Aftredend Fred Gutker voorzitter; Beschikbaar stelling van 
Durk Boorsma in de functie van voorzitter; eventuele andere 
kandidaten kunnen zich tot 10 maart 2013 aanmelden bij het
bestuur. 
Aanstelling van nieuwe voorzitter.

8.   Verslag financiële commissie jaarrekening 2012
9.   Benoeming nieuw lid financiële commissie
10. Vaststelling Jaarrekening 2012 (ligt ter inzage tijdens vergadering)
11. Contributievaststelling 2014
12. Vaststelling diverse tarieven voor 2014
13. Begroting 2014
14. Uitvaartkrant in Duinstreek/Website
15. Jubilea: Klaas Tillema is 25 jaar als penningmeester verbonden

aan de vereniging.
16. Rondvraag en sluiting
17. Voordracht van Fred Gutker op z´n Westfries!

Samenvatting Jaarverslag 2012
Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Schoorl
Uitvaartvereniging De Laatste Eer is op 1 maart 1923 opgericht. In 2013
bestaat de vereniging 90 jaar. 
In de ledenvergadering van 14 maart 1960 is een Reglement opgesteld waar
in artikel 2 als Doel werd beschreven: 

“De vereniging stelt zich ten doel de regeling en verzorging van de
teraardebestelling van de overledenen der vereniging en van de tot het gezin
dier leden behorende personen, op waardige en piëteitsvolle wijze te doen
geschieden op een binnen de gemeente Schoorl gelegen begraafplaats,
zonder winstoogmerk en op grondslag van wederkerige verzekering”.

Met deze doelstelling verrichten
alle medewerkers van de
vereniging hun, vaak moeilijke,
werkzaamheden. De
doelstelling is nog steeds ten
volle van kracht. De uitvoering is
inmiddels aangepast aan de
moderne eisen van deze tijd.

De huidige voorzitter Fred
Gutker heeft te kennen gegeven
dat hij zich niet meer
beschikbaar stelt voor de
vereniging. Durk Boorsma
vervult sinds die tijd de functie
van plaatsvervangend voorzitter
en zal in de Ledenvergadering
van 2013 worden

voorgedragen als voorzitter.

Elk jaar zijn er mensen die lid 
willen worden van onze
vereniging. De informatie
bereikt de mensen mondeling,
het telefoonnummer staat
vermeld in de telefoongids
onder Schoorl en Groet, via de
website, de persoonlijke
informatiemap en de wekelijkse
advertentie in de Duinstreek.
Ook staat er een advertentie in
de Gemeentegids van Bergen
en op de banner van hun
website.  
De jaarlijkse uitvaartkrant en de
verzekeringsmaatschappij

Nuvema spelen ook een actieve
rol in de voorlichting.

Na afloop van een uitvaart
ontvangen de nabestaanden
het verzoek om een
evaluatieformulier in te vullen.
Hieruit blijkt dat de
nabestaanden bijzonder
tevreden zijn over de
uitgevoerde uitvaarten door
onze uitvaartleidsters, dat weer
leidt tot nieuwe leden.
Ook voor niet-leden heeft de
vereniging de persoonlijke map
ter beschikking gesteld.
Wanneer men toch besluit om
geen lid te worden maar wel

Open Middag 
Begraafplaats Schoorl
90 jarig bestaan van Uitvaartvereniging 
De Laatste Eer in Schoorl en nog springlevend!

Op 1 maart 1923 is
Uitvaartvereniging De Laatste
Eer opgericht. Waar in het
begin het begeleiden van een
uitvaart een vriendendienst
was, is nu uitgegroeid tot een

volwaardige vereniging met
honderden leden.
In samenwerking met de
Gemeentelijke begraafplaats
vinden jaarlijks tientallen
uitvaarten aan de Molenweg

plaats. De aula dient als
ontvangstruimte waar de
plechtigheden plaatsvinden
voordat de overledenen naar
de laatste rustplaats worden
gebracht. 

De vereniging wil graag
aandacht besteden aan haar
90 jarig bestaan door op
zaterdag 28 september een
Open Middag te houden op de
begraafplaats in Schoorl. 
U wordt ontvangen met een
kopje koffie of thee. De
vereniging zal met alle
medewerkers, de
uitvaartleidsters, de dragers en
het bestuur aanwezig zijn om
eventuele vragen te
beantwoorden. Er bestaat
gelegenheid om de nieuwe
urnentuin met verstrooiveld en
het gerestaureerde lijkenhuisje
te bekijken. Iedereen is van
harte welkom. Het programma
voor die dag zal begin
september in de plaatselijke
kranten bekend worden
gemaakt.

Afscheid

van de diensten van de
vereniging gebruik te willen
maken, kan de persoonlijke map
een ondersteunende rol spelen.
De website van de vereniging
wordt steeds meer geraadpleegd
en wordt regelmatig van 
nieuw verenigingsnieuws
voorzien. Het adres is
www.uitvaartschoorl.nl.

Inmiddels heeft de Gemeente
een begin gemaakt met het
realiseren van een urnentuin op
de Gemeentelijke begraafplaats
aan de Molenweg. De

urnentuin biedt plaats voor 55
urnengraven en een
verstrooiveld. Een lang
gekoesterde wens van het
bestuur van de vereniging
wordt verwezenlijkt.
Het bestuur van de vereniging
onderhoudt regelmatig contact
met Crematorium Schagen,
waarbij onderlinge dienst-
verlening een aandachtspunt is.
Wij kijken uit naar een goed
verenigingsjaar in 2013.

Jeannet van Leeuwen, 
secretaris

Bestuursleden v.l.n.r. Teun Paarlberg, Tineke de Koe, Durk Boorsma, Jeannet van Leeuwen, Klaas
Tillema, Trudy Henneman, Willem Bredewout.

Hoewel het mijn eigen keuze is,
vind ik het jammer afscheid te
nemen. Normaal gesproken was
ik nog steeds uw voorzitter. Het
was een voorrecht deel uit te
maken van het bestuur.
Hoewel ook in het
begrafeniswezen de commercie
oprukt, is De Laatste Eer een
sterke en bloeiende vereniging.
Eigenlijk is de doelstelling een
hele oude: Schoorlaars zijn er
voor de inwoners van de oude
gemeente Schoorl in hun laatste
moeilijke momenten. Bijna alle
medewerkers van onze
vereniging wonen namelijk in het
dorp, net als verreweg de meeste
van onze leden. Dat maakt deze
laatste moeilijke gang wat
gemakkelijker aangezien dit iets
vertrouwds geeft.
In de tijd dat ik in het bestuur

zat, is er veel bereikt. De
organisatie is gemoderniseerd.
Er kwam een studiedag,
werkbesprekingen, protocol
dragers, een
tevredenheidsonderzoek, e.d. 
Wat mij ook goed doet, is dat
het zgn. lijkenhuisje bij de
ingang van het oude gedeelte
van De Algemene Begraafplaats
gerestaureerd is. Nadat ik in het
Regionaal Archief gevonden
had dat dit monumentje in
1873 i.p.v. zoals altijd
aangenomen was in de jaren
dertig van de vorige eeuw
gebouwd is, was ook bij de
gemeente Bergen ten slotte de
volledige inzet om dit pareltje
weer op te poetsen.
Eindelijk begint ook na veel
overleg de urnenheuvel zijn
voltooiing te naderen.
Elk jaar verscheen er een unieke
Uitvaartkrant, waar iedereen van
medewerker tot lezer zeer op
gesteld is. Ook voor andere
uitvaartverenigingen is dit
periodiek een voorbeeld van
hoog niveau.
Ik wens De Laatste Eer een
goede en “verenigingstoekomst”.
Voorwaarde is dat men goed
blijft samenwerken, liefde voor
zijn of haar taak heeft en inziet
dat een ieder belangrijk is: Het
bestuur, de uitvaartleidsters en de
dragers. De onderdelen maken
het geheel sterk en omgekeerd.

Fred Gutker
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Wat doet De Laatste Eer voor haar leden en niet-leden?
Uitvaartvereniging DLE is op 1 maart 1923 opgericht. Wat eerst een
vereniging was met één uitvaartleider, dragers en een handvol leden is nu
uitgegroeid tot een volwassen vereniging die bestaat uit 18 medewerkers en
ongeveer 800 leden. De meeste medewerkers zijn vrijwilligers, de
uitvaartleidsters zijn professionele krachten. De vereniging verzorgt
uitvaarten voor leden en niet-leden in Schoorl, Groet en Camperduin.

De vereniging dankt haar
bestaansrecht aan de wijze
waarop begrafenissen en
crematies door de medewerkers
worden uitgevoerd. De eerste
uitvaartleidster Gerda

Roozendaal werkt al vele jaren
in Schoorl e.o. Achter haar staan
nog drie professionele
uitvaartleidsters die beschikbaar
zijn wanneer Gerda elders werkt.
De dragers zijn betrokken

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 2013:
-Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode
van 20 jaar wordt geheven per graf € 1.276,00
-Voor het begraven € 561,00
-Voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats:
€ 80,60 per jaar, afkoop 10 jaar € 806,00
-Gebruik van de aula € 281,50
-Gebruik muziekapparatuur aula € 57,10
-Vergunning grafmonument €   109,15
Totaal € 3.090,10

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 € 590,60
Voor het bijzetten van een asbus of urn in een graf     € 307,00                            
Voor het verstrooien van de as van een gecremeerde  € 156,05                        
Op www.bergen-nh.nl kunt u alles goed nalezen.

Een aantal tarieven 2013 van het Crematorium Schagen zijn:
-Crematie met plechtigheid € 1175,00
-Basistarief asbestemming € 77,00
-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 € 1.809,50

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) € 1.800,00

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)    € 1.465,00

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 uitvaartleid-
ster wijst u daarbij de weg. 
Uiteindelijk is het echter de familie die
de beslissende stem heeft.    

mensen die in Schoorl wonen.
Zij hebben hart voor de vereniging
en staan altijd klaar om dit vaak
zo moeilijke werk te verrichten.
Zij stellen zich diskreet en
bescheiden op. De vereniging
zorgt hierbij voor ondersteuning
in presentatie en scholing.

De inwoners van Schoorl kiezen
over het algemeen voor een
nette, verzorgde en respectvolle
uitvaart. Daarbij verwacht men
dat de kosten inzichtelijk in
rekening worden gebracht.
Bij een uitvaart van De Laatste
Eer zijn er twee soorten kosten:
de kosten van De Laatste Eer en
de kosten van derden.

Wat zijn de kosten van DLE?
De kosten van de vereniging zijn
openbaar en inzichtelijk.
Duidelijk is wat een activiteit
kost. Deze kosten worden
jaarlijks op de Algemene
ledenvergadering  vastgesteld. 
Op de vergoeding aan de
uitvaartleidster wordt de CAO
voor de uitvaartzorg toegepast.
De informatie over de CAO-
afspraken ontvangt DLE van het
landelijk orgaan Nardus, waar
DLE zelfstandig lid van is. 
Leden betalen een contributie
van € 9,-- per jaar. Kinderen
onder de 16 jaar zijn binnen een
gezin gratis lid. Het lidmaatschap
is geen verzekering die een
bedrag uitkeert bij een uitvaart.
Per uitvaart wordt een
verenigingsbedrag in rekening

gebracht dat jaarlijks door de
ALV wordt vastgesteld. Niet-
leden betalen het dubbele
bedrag. Dat is noodzakelijk
omdat de vereniging inkomsten
dient te genereren om de
exploitatiekosten te dekken.
Denkt u hierbij o.a. aan het op
peil houden van het
reservefonds ten behoeve van
de leden, kleding voor de
dragers, bureaukosten, het
verstrekken van informatie-
mappen en advertentiekosten.
Het reservefonds is een wettelijk
voorgeschreven fonds, dat in
werking treedt bij het plotseling
ontbinden van de vereniging,
waarbij aan alle leden het op
dat moment geldende
kortingsbedrag uitgekeerd
wordt. DLE staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel
en dient alle wettelijke
voorschriften na te leven.

Wat zijn de voorzieningen
voor de leden?
*Zeggenschap tijdens de ALV
*Bekendheid met bestuursleden
en de medewerkers
*Verzorging op plaatselijk niveau
*Uitvaart tegen kostprijs, zonder
winstoogmerk; facturen van

derden worden zonder  opslag
aan de nabestaanden
doorberekend.
*Uitvaartleidster voor rekening
van de vereniging; loon
volgens CAO
*Dragers voor rekening van de
vereniging of transport tegen
hetzelfde bedrag wanneer er
geen dragers worden ingezet
b.v. bij een crematie
*De complete financiële
afwikkeling door
penningmeester Klaas Tillema,
zoals het te gelde maken van
oude polissen van welk gering
bedrag dan ook.

Wat zijn de kosten van
derden?
Alle zaken die door de
uitvaartleidster worden besteld
en in rekening worden gebracht
bij DLE. Deze kosten worden
doorberekend aan de
nabestaanden zonder
winstopslag. Denkt u hierbij b.v.
aan kosten begraafplaats of
crematorium, de aula,
vervoerskosten, koffietafel c.q.
condoleance.
De uitvaartleidster bespreekt met
de nabestaanden alle
bijkomende kosten voor een
uitvaart en geeft hierbij inzicht in
de mogelijkheden en wat deze
financieel betekenen. De hoogte
van het uiteindelijke bedrag
wordt bepaald door de familie.
Inmiddels bestaat er op de
begraafplaats aan de Molenweg
de mogelijkheid van as-
verstrooiing en bijzetting in de
urnentuin.

Op www.uitvaartschoorl.nl kunt
u alles nog eens rustig nalezen
en voor vragen contact met ons
opnemen.

Urnentuin op de Gemeentelijke begraafplaats
Schoorl
Onlangs is de gemeente
begonnen met het uitbreiden
van de Gemeentelijke
begraafplaats aan de Molenweg
in Schoorl. Nadat in 2004 het
Beleidsplan Begraafplaatsen is
vastgesteld, werd onderzocht
hoe de begraafplaats kon
worden uitgebreid. Er is eerst
een deel van de grond op de
bestaande begraafplaats
aangekocht. Daarna werd een
uitbreidingsplan ontwikkeld,
waarin ook de aanleg van een
urnentuin is opgenomen.

Medewerkers van de buitendienst
en van de begraafplaats hebben
het uitbreidingsplan ontwikkeld.
Het plan is aan onze vereniging
“De Laatste Eer” gepresenteerd en
besproken. Vanuit de vereniging
was het een lang gekoesterde
wens om een landschappelijke
urnentuin met verstrooiveld in
Schoorl te realiseren. Deze wens
gaat nu in vervulling.

Aanleg urnentuin
Inmiddels is de gemeente in
samenwerking met de fima

Duinmeyer begonnen met de
aanleg van de urnentuin. Naast
de beplanting met
Rododendrons, het nodige
grondwerk en de aanleg van
een slingerend schelpenpad,
wordt de urnenheuvel gemaakt. 

Er zijn kelders geplaatst en
beplanting op de urnenheuvel.
De urnenkelder biedt ruimte
voor vier urnen. Het geheel
geeft het aanzien van een
urnentuin.

Verstrooiveld
Op het verstrooiveld, dat grenst
aan de Molenweg, wordt een
monument/herdenkingssteen
geplaatst in de vorm van een
molensteen. Op deze steen
kunnen herdenkingsplaatjes met
de naam van de overledenen,
bevestigd worden. De
urnenheuvel biedt plaats aan 55
urnengraven. De urnentuin wordt
door wethouder Cees Roem
tijdens de Open Middag op 28
september in gebruik gesteld.

Klaas Tillema, penningmeester

Jeannet van Leeuwen, secretaris

Dag en nacht bereikbaar

06-20664410

UITVAARTVERZORGING “De Laatste Eer” Schoorl
Verzorging van begrafenissen en crematies.
Wij zijn een vereniging en werken, ook voor
niet-leden, zonder winstoogmerk.
Adm. 072-5091518 www.uitvaartschoorl.nl

Urnentuin in wording
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PUZZEL

Wat moet u doen?
Vul de puzzel in en stuur de oplossing op een briefkaart voor 1 juni 2013 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,--

Nuvema Uitvaartverzekeringen ‘prima keus’

Bij Uitvaartvereniging De Laatste Eer streven we
er naar om elke uitvaart zo goed mogelijk uit te
voeren. Een juiste uitvoering van de persoonlijke
wensen van de overledene, de wensen van de
nabestaanden en de regionale gebruiken en
tradities zijn hierbij erg belangrijk.

Afscheid van de dragers 
Willem en Johan Bredewout

Al geruime tijd hadden de
dragers Willem en Johan
Bredewout aangegeven dat zij
hun dragerswerk wilden
beëindigen. Maar dat was er
toch nog niet van gekomen,
omdat zij, na een
dienstverband van 25 jaar, er
moeilijk een punt achter
konden zetten. Betrokkenheid
bij het werk bleef de drijvende
kracht. Uiteindelijk hebben zij
besloten om hun dragers stokje
over te geven aan de jongere
generatie. Op 2 november
2012 hebben wij, in
aanwezigheid van de
medewerkers van de
vereniging, onder het genot
van een hapje en een drankje

afscheid genomen. De
plaatsvervangend voorzitter
Durk Boorsma heeft hen
hartelijk bedankt voor de jaren
van trouwe dienst en
benadrukte nogmaals de grote
inzet van de beide heren. Dit
ging gepaard met een attentie
en een bos bloemen voor de
echtgenotes. Van de Federatie
ontvingen Johan en Willem
een oorkonde.
De secretaris van de vereniging
Jeannet van Leeuwen, maakte
van de gelegenheid gebruik
om de nieuwe plannen rond
de aanleg van een urnentuin
op de begraafplaats aan de
Molenweg bekend te maken.
Het was een mooie morgen.

QUIZFILIPPINE

De uitvaartkosten worden
voornamelijk bepaald door de
uitvaartwensen maar ook door
het lokale prijsniveau. Een
uitvaart in Noord-Holland
verloopt en kost nu eenmaal
niet hetzelfde als in Gelderland.

We onderkennen het belang

dat de consument heeft om een
passende voorziening te treffen
voor de uitvaart. Een
uitvaartverzekering kan daarom
interessant zijn om de kosten
van een uitvaart te dekken.

Lokale prijzen
Om deze doelstelling te

Little quilts of love
Een blijk van warm
medeleven 
Niet elke aanstaande moeder
bevalt van een gezonde baby
hoewel we dat in deze tijd van
medische hoogstandjes wel
verwachten! Soms is het kindje
al in de baarmoeder gestorven
of anders tijdens of vlak na de
geboorte. Voor de ouders is dit
natuurlijk altijd een aangrijpende
emotionele gebeurtenis.
De "Little quilts of love" vinden
hun oorsprong in Australië en
vervolgens is dit idee
overgewaaid naar Nederland.
Het zijn oorspronkelijk quilts ter
grootte van een luier, gemaakt
door quiltsters voor ouders die
hun pasgeboren baby hebben
verloren.  

De ouders krijgen de quilt
aangeboden als blijk van warm
medeleven in een moeilijke en
donkere periode en kunnen
deze gebruiken om hun kindje
in te wikkelen en het zo te
begraven of te cremeren. Het
initiatief is als het ware een
uitgestoken hand, een arm om
jullie heen en wil zeggen: er
wordt met jullie meegeleefd in
deze tijd van verdriet en rouw. 
De quilt kan ook bewaard of
thuis opgehangen worden. 

Quiltsters die zelf ooit een kindje
verloren, hebben door het
maken van een "little quilt of
love" een aanknopingspunt om
nu -vaak vele jaren later- het
verlies te verwerken. Vroeger
werd er nooit over een

De Bregthoeve ZORG

In onze authentieke
Noord-Hollandse stolp-
boerderij 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,
Voorweg 55, 
1871 CL Schoorl
072 5091815
www.bregthoeve.nl
info@bregthoeve.nl

miskraam of doodgeboren
kindje gesproken.

Contactpersoon voor het MCA
en in Schoorl is Jeanne van
Hout-Wittensleger,
Vuurdoornweg 30, 1871 TS
Schoorl. Tel. 072-5092681. 
Ook verloskundigen kunnen
voor informatie contact
opnemen met Jeanne van Hout.
www.lqol.nl

Johan en Willem Bredewout (midden) nemen afscheid 
van hun collega dragers Jack Borst (l) en Willem Butter (r)

bereiken geeft
Uitvaartvereniging De Laatste
Eer jaarlijks de lokale prijzen van
Schoorl en omgeving door aan
uitvaartverzekeraar Nuvema.
Voor mensen uit de regio
Schoorl worden de
uitvaartverzekeringen van
Nuvema dan ook gebaseerd op
deze prijzen. Hierdoor kan een
op maat gemaakte
uitvaartverzekering worden
aangeboden die aansluit bij de
persoonlijke wensen én de
lokale kosten.

Premie uitvaartverzekering
berekenen
Bij Nuvema kunt u, net als bij
vele andere partijen op internet,
de premie van een
uitvaartverzekering berekenen.
De Consumentenbond
adviseerde in haar gids van
januari 2012 te letten op zaken
als de looptijd, soort
uitvaartverzekering,
keuzevrijheid van uitvaartver-
zorger en de te betalen premie.
De natura uitvaartverzekering
van Nuvema Uitvaart-
verzekeringen noemde ze hierbij
“een prima keus”.
www.nuvema.nl

Open dag en rondleidingen in
Crematorium Schagerkogge (Schagen)
Zondag 21 april 2013
(gratis toegang)
Aanvang activiteit :11.00 uur
Einde activiteit :16.00 uur
Kom zelf ervaren en beleven en
krijg antwoord op al uw
uitvaartvragen! De vestiging is
geopend van 11.00 tot 17.00
uur.
Locatie: Yarden Crematorium
Schagerkogge
Haringhuizerweg 3
1741 NC Schagen
Telefoon 022 421
3409
E-mail
cre.schagerkogge@
yarden.nl 
• Woensdag 11
september 2013
(gratis toegang) 
Rondleidingen in het

crematorium: 18.30 uur, 19.15
uur en 20.00 uur 

Wanneer u naar deze open
dag wilt gaan en begeleiding
wenst, kunt u contact
opnemen met één van de
bestuursleden van de Laatste
Eer. Contactnummer 072-
5091518.

Uitvaartkoets


