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Wordt nu lid! 
Leden helpen leden
Onze vereniging heeft het karakter van onderlinge hulpverlening
of anders gezegd: leden helpen leden. 
De uitvaartvereniging is een voortzetting van de vroegere
burenhulp.
De uitvaart wordt niet alleen verzorgd door leden van de
vereniging, maar de vereniging draagt ook 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 algemene begraafplaats te Schoorl.

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

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

Antwoordcoupon
Ja, ik wil lid worden van Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"

Voorletters en achternaam:.......................................................................................M/V

Geboortedatum:.......................................................................................................

Adres:.......................................................................................................................

Postcode en Woonplaats:..........................................................................................

Telefoon:...................................................................................................................

Gegevens van partner en/of kinderen

Voorletters en achternaam:.......................................................................................M/V

Geboortedatum:.......................................................................................................

Voorletters en achternaam:.......................................................................................M/V

Geboortedatum:.......................................................................................................

U kunt deze coupon in een gefrankeerde enveloppe zenden naar het secretariaat: 
"De Laatste Eer", t.a.v. mevr. J.E. van Leeuwen-Bonte, Slotlaan 12, 1871 BD te Schoorl. 
U kunt ook bellen: 072-5093425 (na 18.00 uur) of per e-mail uitvaartschoorl@quicknet.nl

Lid of geen lid. 
In geval van een

overlijden kunt u bellen
met nummer 

06-20664410.
(Dag en nacht bereikbaar)

Van de Bestuurstafel
Voor u ligt de Schoorlse Uitvaartkrant 2012. Het is de elfde editie. U begrijpt
dat er het nodige werk aan vooraf gaat voor het blad bij u in de bus valt. Er
is weer veel aandacht en tijd aan besteed. We laten deze jaarlijkse krant
verschijnen om u informatie te verschaffen over De Laatste Eer en allerlei
zaken die met de uitvaart te maken hebben.

In deze editie kunt u o.a. lezen
wat onze vereniging te bieden
heeft op het gebied van
uitvaartverzorging.
Wij doen ons werk zonder
winstoogmerk met en voor de
mensen van het dorp, daardoor
zijn wij nog steeds in staat de
uitdaging aan te gaan met de
commerciële markt.
Dat willen wij nog even onder
uw aandacht brengen.
Daarnaast is er natuurlijk ons
jaarverslag en de agenda van
de jaarvergadering 2012, die
net als vorig jaar in de maand
maart in De Blinkerd wordt
gehouden.

We stellen het op prijs Wil
Janssen, onze dorpshistoricus en
Maria de Greef,
rouwdeskundige, als
gastschrijvers te hebben.
Frank Gaston, adviseur van
verzekeringsmaatschappij
Nuvema geeft antwoord op een
aantal vragen die betrekking
hebben op de financiële kant
van een uitvaart.
Indien u nadere inlichtingen wilt
kunt u een afspraak met hem
maken.In het artikel van de

penningmeester treft u een
overzicht aan van de laatste
basistarieven die gelden bij een
uitvaart.
Verderop in deze krant een
interview met een drager die al
12 ½ jaar zijn diensten voor de
vereniging verricht.

Ten slotte  kunnen wij u

verheugd
mededelen
dat onze
website in
een nieuw
jasje is
gestoken. De
eerste pagina
(de homesite)
doet
vertrouwd
aan, de gele
kleur van
zand en
duinen horen
bij ons dorp
net zoals De
Laatste Eer die
al 88 jaar een
rol speelt bij
begrafenissen
en crematies
in Schoorl,

Groet en Camperduin. 
Onder de diverse kopjes treft u
meer informatie.

Vriendelijke groeten,
Het bestuur.

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.
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van
Uitvaartvereniging de Laatste Eer te houden op donderdag 
29 maart 2012 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl

De agenda luidt als volgt:

1.   Opening
2.   Herdenking overledenen in 2011
3.   Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2011
4.   Ingekomen stukken en mededelingen
5.   Jaarverslag 2011
6.   Bestuursverkiezing en rooster van aftreden 
7.   Verslag financiële commissie jaarrekening 2011
8.   Benoeming nieuw lid financiële commissie
9.   Vaststelling Jaarrekening 2011 (ligt ter inzage tijdens vergadering)
10. Contributievaststelling 2013
11. Vaststelling diverse tarieven voor 2013
12. Begroting 2013
13. Uitvaartkrant/Website
14. Rondvraag en sluiting

Jaarverslag 2011
Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Schoorl
Uitvaartvereniging De Laatste Eer is op 1 maart 1923 opgericht. Dat
betekent dat de vereniging gedurende 88 jaar haar werk in Schoorl, Groet
en Camperduin verricht. Waarin het begin begeleiden van een uitvaart een
vriendendienst was, is nu uitgegroeid tot een volwaardige vereniging die
bestaat uit 18 medewerkers. De meeste medewerkers zijn vrijwilligers, de
uitvaartleidsters zijn professionele krachten. 
Het bestuur van de vereniging streeft er naar dat elke uitvaart met zorg,
betrokkenheid en inzet wordt begeleid en afgerond.

In het afgelopen kalenderjaar
2011 is er 31 maal een beroep
gedaan op onze vereniging om
de uitvaart te begeleiden. Van
deze 31 uitvaarten waren er 
13 lid van de vereniging en 
18 niet lid. Het aantal
begrafenissen bedroeg 12 en
crematies 19, waarvan 20
vrouwen en 11 mannen.
Ook dit jaar hebben er een
aantal van deze uitvaarten
vanuit Hospice De Bregthoeve
in Schoorl plaatsgevonden. Er
bestaat een goede
samenwerking tussen de
Bregthoeve en De Laatste Eer.
Het is voor de vereniging van
groot belang dat er een goed
onderling contact bestaat tussen
de uitvaartleidsters en de leiding
van de Bregthoeve.
Familieleden ondervinden
hiervan grote steun.

Er 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. Ook staat er een
advertentie in de Gemeentegids
en wordt de vereniging apart
vermeld in het tekstgedeelte.  
De uitvaartkrant en de
verzekeringsmaatschappij
Nuvema spelen ook een actieve
rol in de voorlichting.
Ook voor niet-leden heeft de
vereniging de persoonlijke map
ter beschikking gesteld.
Wanneer men besluit om geen
lid te worden maar wel van de
diensten van de vereniging

gebruikt te willen maken, kan
de persoonlijke map een
ondersteunende rol spelen.
De map bevat informatie van de
vereniging, zoals de basis
tarievenlijst van een uitvaart en
een persoonlijk wensenformulier
met envelop, welke ingevuld
kan worden en later door de
nabestaanden kan worden
gebruikt. Recente
Uitvaartkranten worden
bijgevoegd. De map wordt op
verzoek aan het secretariaat of
de penningmeester, uitgereikt of
opgestuurd.
De verzekeringsmaatschappij
Nuvema heeft
voorlichtingsmateriaal ter
beschikking gesteld.

Om de verenigingszaken goed
te behartigen komt het bestuur
regelmatig bij elkaar. 
Het dagelijks bestuur van de

vereniging is in 2011 drie maal
bij elkaar gekomen en het
gehele bestuur vier maal.
Tijdens deze vergaderingen
werden de lopende zaken
besproken en werd de
Algemene Ledenvergadering
voorbereid. Deze vergadering
vond plaats op 24 maart 2011
in de Blinkerd. Voorafgaand aan
de vergadering werd een
minuut stilte gehouden voor alle
overledenen die door onze
vereniging zijn verzorgd.
In september vond het jaarlijkse
gesprek met de eerste
uitvaartleidster plaats.
Op 16 november is er voor alle
medewerkers een ontmoetings-
avond in de Blinkerd gehouden.
Wegens tijdelijke afwezigheid
van de huidige voorzitter heeft
de heer Durk Boorsma op de
bestuursvergadering van 
16 december de voorzitters-

taken op zich genomen.

De automatisering van de
contributie neemt vastere
vormen aan. De helft van de
leden betaalt de contributie per
automatische incasso, wat de
penningmeester veel werk
bespaart. Voor de leden die met
een acceptgirokaart blijven
betalen wordt 
€ 2,-- extra in rekening
gebracht. Nieuwe leden
worden geacht met
automatische incasso te betalen.

Het overleg met de Gemeente
betreffende het realiseren van
een urnenheuvel loopt nog.
Inmiddels heeft de Gemeente
bestekplannen gereed. We
verwachten dat er voor de
aanleg van een heuvel met
nissen in het voorjaar van 2012
een begin zal worden gemaakt.
Het drenkelingenhuisje is
inmiddels gerestaureerd. De
historische waarde geeft de
begraafplaats van Schoorl een
mooie uitstraling.

Naar aanleiding van de
bestuursvergadering van
november 2011 werd
vastgesteld dat er in 2012 weer
een Uitvaartkrant wordt
uitgegeven. Dit wordt de elfde
editie. Deze krant wordt in de
maand maart van 2012 in
Schoorl, Groet en Camperduin
verspreid. De krant wordt als
naslagwerk in de persoonlijke
map door de leden bewaard en
is bedoeld als voorlichtings-
materiaal rond de uitvaart,
verenigingsnieuws en
wetenswaardigheden van de
begraafplaats aan de Molenweg.

Er wordt goed gebruik gemaakt
van het Tevredenheids
onderzoek. Dit formulier wordt
zes weken na een overlijden ter
invulling aan de nabestaanden
gestuurd. We zijn blij dat
hieraan gehoor wordt gegeven.
Uiteindelijk willen wij weten
waarover men tevreden is, maar
ook is het belangrijk om te

weten waar onze
verbeterpunten liggen.

Inmiddels is de website van de
vereniging in een nieuw jasje
gestoken. We hopen hiermee
de communicatie tussen de
leden en niet-leden te
verbeteren en te versnellen. Het
adres is www.uitvaartschoorl.nl.

Het bestuur van de vereniging
onderhoudt regelmatig contact
met Crematorium Schagen,
waarbij onderlinge
dienstverlening een
aandachtspunt is.
De vereniging heeft bij de
Bewonersvereniging Schoorl-
Centrum aandacht gevraagd
voor de rol van de begraafplaats
bij de besprekingen van het
Groene Hart. 
De vereniging is inmiddels
zelfstandig lid geworden van
Nardus samenwerkende
uitvaartorganisaties. Dit is een
grote landelijke uitvaartorganisatie
welke is ontstaan uit een fusie
tussen het LSUW en de NVU,
beide koepels voor uitvaart-
organisaties zonder winstoogmerk.
Nardus informeert de vereniging
over actuele zaken in de
uitvaartwereld.

Het bestuur dankt de
uitvaartleidsters Gerda
Roozendaal en Lia Rezelman
voor hun professionele inzet van
het afgelopen jaar. Ook de
dames Novak en Sinnema
worden hartelijk bedankt. Een
speciale dankbetuiging gaat
naar de dragers van de
vereniging, zij staan altijd klaar
wanneer er een beroep op hen
wordt gedaan. Uit reacties van
nabestaanden kunnen wij ook
dit jaar opmaken dat onze
uitvaarten met zorg en
betrokkenheid worden
uitgevoerd.

Wij kijken uit naar een goed
verenigingsjaar in 2012.

Jeannet van Leeuwen 
secretaris

Henk Bakker, twaalf en een half jaar
drager bij De Laatste Eer, een jubileum
Wie is Henk Bakker? Voor diegenen die hem niet
kennen, Henk is muzikant in hart en nieren. Oprichter
van “De als je maar niet denkt dat je beter bent bend”
en “Het Eerste Schoorls Gemengd Mannenkoor”. Ik heb
Henk gebeld met de vraag hoe en waarom hij drager
is geworden? Onderstaand zijn antwoord.

Door het koor heb ik veel
mensen leren kennen en had ik
ook het gevoel een sociaal
leven te hebben, want een
muzikant is altijd onderweg. In
die tijd, juni 1999, ben ik
gevraagd door Willem Butter,
koorlid en tevens voorman van
de dragers, om toe te treden
tot het gilde. Lang heb ik daar
niet over hoeven nadenken.
Praktisch gesproken had ik er
overdag de tijd voor, maar veel
belangrijker was dat ik het een
hele eer vond om gevraagd te
worden.
De afgelopen 12,5 jaar heb ik
veel geleerd en kan ik veel

beter omgaan met de dood.
Trouwens, de Dood is onze

enige zekerheid in het Leven.
Als drager ben je niet alleen
maar die (enge) zwarte kraai,
nee, je bent een mens van
vlees en bloed, die zijn uiterste
best doet voor de
nabestaanden. Dat moet je
uitstralen, want een begrafenis
kan je nooit meer overdoen.
Vooral voor kinderen is het een
ingrijpende gebeurtenis. Daar
moet je begrip voor hebben en
heel zorgvuldig mee omgaan.
Muzikanten hebben veel met
de dood te maken. Al
eeuwenlang zijn er
muziekstukken gecomponeerd
voor uitvaarten. Muzikant en
drager zijn, het ligt dicht bij
elkaar, vind ik. 
Ik hoop nog lang mijn diensten
als drager voor De Laatste Eer
te kunnen uitvoeren, samen
met en voor de mensen van
het dorp. 
Dat is belangrijk!

Henk Bakker, links,121⁄2 jaar
drager bij De Laatste Eer.

De eêuweghoid
Ik loop in buiten met de hond.

De sterre stane woid versproid
in ’t oindeloôs zwartdonker
van de eêuweghoid.

Het is stil en oizeg koud,
as de kerkklok twaalf slagen 
traag de nacht deur douwt.

De eêuweghoid en onze toid
loupe alletwei geloik.

Ik loup nag efkes rond.

Fred Gutker

Dag en nacht bereikbaar
06-20664410

Verzorging van begrafenissen en crematies. Wij zijn een vereniging
en werken, ook voor niet-leden, zonder winstoogmerk.
Adm. 072-5091518 www.uitvaartschoorl.nl

UITVAARTVERZORGING
“De  Laa ts te  Eer”  

Schoor l
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‘Dierbaarder dan onze kinderen zijn de kinderen van onze kinderen’
Kinderen krijgen is iets heel bijzonders, maar kleinkinderen krijgen doet
daar een grote schep bovenop. Bovengenoemde Egyptische uitdrukking
geeft de immense  liefde weer die mensen voelen voor hun kleinkinderen. 

Kleinkinderen zijn voor hun
grootouders van grote betekenis
en waarde. Opa’s en oma’s
geven hun kleinkinderen graag
warmte en aandacht.  Ze
hebben plezier in elkaar en
genieten van het samen zijn. 

Hoe groot de vreugde is om het
krijgen en hebben van
kleinkinderen, zo diep is het
verdriet wanneer dat kind
overlijdt. 
Het verliezen van een kind is
voor ouders het meest

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 2012:
-Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode
van 20 jaar wordt geheven per graf € 1.251,-
-Voor het begraven € 550,-
-Voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats:
€ 79,-- per jaar, afkoop 10 jaar € 790,-
-Gebruik van de aula € 276,-
-Gebruik muziekapparatuur aula € 56,-
-Vergunning grafmonument €    107,-
Totaal € 3.030,-

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 €          579,00.-
Voor het bijzetten van een asbus of urn in een graf

€          301,00.- 
Voor het verstrooien van de as van een gecremeerde

€          153,00.-
Op www.bergen-nh.nl kunt u alles goed nalezen.

Een aantal tarieven 2012 van het Crematorium Schagen zijn:
-Crematie met plechtigheid € 1130,-
-Basistarief asbestemming € 75,-
-DVD opname gehele plechtigheid € 50,-
-Koffie/thee € 2,00
bij bv 100 aanwezigen (2x koffie) € 400,-
-Cake (ruime sortering) € 1,25 x 100 €    125,-
Totaal € 1.780,-

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

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,-

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

€ 760,-

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

€ 1.430,-

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

Gedenktekens
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 cremato-
rium 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 
prijsplaatje. Uiteindelijk kunnen de 
uitvaartkosten wel € 6.200,- 
bedragen. 
Belangrijk is daarbij dat de familie van
te voren weet hoe hoog de kosten bij
benadering zullen zijn. De uitvaart-
leidster wijst u daarbij de weg. 
Uiteindelijk is het echter de familie die
de beslissende stem heeft.    

ingrijpende dat hen kan
overkomen. Dat ook hun ouders
een enorm moeilijke periode
doormaken, wordt niet altijd
gezien en erkend. 
Opa’s en oma’s willen graag hun
eigen kind steunen bij het
rouwen en zetten daarom hun
eigen rouw in de kast. Het
verlies van kleinkinderen ( of van
een achterkleinkind) is een
meervoudig proces: het gemis
van  het kleinkind, het verdriet
van het eigen kind. 
De meeste oma’s en opa’s willen
op dat moment vooral
klaarstaan voor  hun kind(eren)
en hen helpen. Hun eigen
omgeving heeft daardoor lang
niet altijd oog voor de zwaarte
van het gemis en de gevoelens
van onmacht. 
Dat de grootouders worden
vergeten is voor hen een
pijnlijke ervaring, het
veroorzaakt extra leed en het
zorgt ervoor dat de grootouder
het verlies meestal in stilte
doorleeft. 
Er is  geen blauwdruk te geven
voor rouw. Vast staat dat de pijn
en het verdriet aandacht

behoeven, dat een ieder voelt
welke emoties rouwen met zich
meebrengt. 
Familieleden, mensen die dicht
om een rouwende heen staan
hebben veel te doorstaan. Het is
moeilijk om in machteloosheid
toe te zien hoe de ander lijdt. Er
is geen troost, geen verlichting
te geven, geen oplossing te
bieden. Je hebt het maar te
verduren. Dit woord: verduren,
raakt voor een belangrijk deel
de kern van de pijn van
grootouders. Want moeten

verduren dat je kind lijdt is, is
haast niet te verdragen voor een
ouder. 

Mensen die de leeftijd hebben
om grootouder te worden,
hebben al leren leven met
verliezen. Zij hebben hun
kinderen het ouderlijk zien
verlaten, veelal hun werk al
losgelaten en hebben eventueel
scheidingen en verhuizingen
doorstaan. Afscheid nemen, los
moeten laten: zij kennen het al
en zij weten dat de dood bij het
leven hoort. Maar dit verlies :
het af moeten staan van een
geliefd kleinkind, past daar niet
bij. Het is niet de natuurlijke
loop van het leven. 
Een van de opa’s in het boek
vertelde :” Toen mijn kleinzoon
werd geboren, voelde ik me zo
gelukkig. Ik dacht, nu die kleine
man er is, schijnt voor altijd de
zon! Sinds hij is gestorven, zijn
er donkere wolken voor de zon
en regent het in mijn toekomst.”

Maria de Greef

De auteur is rouwdeskundige
en werkt als adviseur, opleider
en spreker. Meer informatie is te
vinden op
www.bureauvoorverliesenrouw.nl

Nuvema Uitvaartverzekering
Leden van de uitvaartvereniging hebben
regelmatig vragen over de financiële kant van de
uitvaart. In een kort interview met Frank Gaston,
uitvaartadviseur van Nuvema Uitvaart-
verzekeringen, zijn de meeste vragen behandeld.

Waarom worden uitvaarten
steeds duurder?
Daarvoor zijn twee belangrijke
oorzaken. Ten eerste wordt alles
duurder in het leven, dus ook
de uitvaart. Daarnaast hebben
de mensen tegenwoordig
steeds meer persoonlijke
wensen met betrekking tot de
eigen uitvaart. Ook hier zit een
prijskaartje aan vast.

Wat is het voordeel van een
uitvaartverzekering?
Niet iedereen kan zomaar een
bedrag van minimaal € 6.000,-
betalen voor een uitvaart.
Daarom is het verstandig om
een uitvaartverzekering af te
sluiten. Overigens, een uitvaart-
verzekering neem je niet voor
jezelf, maar voor je nabestaanden.
Zij zijn het immers die de
rekening moeten betalen.

Hoe hoog is de premie voor
een uitvaartverzekering?
De hoogte van de premie voor

een uitvaartverzekering verschilt
per persoon. Het is onder
andere afhankelijk van leeftijd,
gezondheid en uiteraard het
verzekerd kapitaal. Daarnaast is
het van belang dat u de looptijd
in de gaten houdt. Sommige
verzekeraars laten de klant
levenslang betalen, bij Nuvema
is 30 jaar het maximum. 

Wat is een natura-
uitvaartverzekering?
Een natura-uitvaartverzekering
keert bij overlijden niet uit in
geld, maar in diensten. Het
voordeel hiervan ten opzichte
van de kapitaalverzekering, is
dat de nabestaanden veel
minder keuzes hoeven te maken
bij de voorbereiding van de
uitvaart omdat de klant dat vaak
al heeft vastgelegd. 
Deze verzekering wordt door de
Nuvema aangeboden. Hierbij
zijn de dienstverlening en de
bijbehorende prijs van de
Uitvaartvereniging De Laatste

Klaas Tillema

Eer de uitgangspunten voor de
verzekering van Nuvema.

Waarom heeft de uitvaartver-
eniging een samenwerkings-
verband met Nuvema?
De uitvaartvereniging heeft
Nuvema als betrouwbare
partner gekozen, omdat
Nuvema haar
verzekeringspakketten afstemt
op de prijzen en dienstverlening
van de uitvaartverzorger.
Nuvema kan hierdoor
daadwerkelijk al haar klanten op
maat verzekeren.

Er komt veel kijken bij de
financiële afwikkeling van een
uitvaart. Wij kunnen ons
voorstellen dat u graag hierover
geïnformeerd wilt worden door
een adviseur. Hij kan al uw
persoonlijke vragen
beantwoorden. Wat kost
bijvoorbeeld de uitvaart zoals ú
die voor ogen heeft? En welke
financiële voorzieningen kunt u
hiervoor treffen? Dit soort
vragen kan de heer Frank
Gaston voor u beantwoorden.
Als u een afspraak met hem wilt
maken belt u dan met 
035-5480808 of kijk op
www.nuvema.nl.

OPVALLENDE GRAVEN OP SCHOORLSE BEGRAAFPLAATS

Ontheemden/Vluchtelingen
Na de eerste wereldoorlog (1914-1918) was de
kaart van Europa drastisch veranderd. Vele
Hongaren werden Russen, Russen werden Polen,
Polen werden Duitsers, nieuwe staten ontstonden
en er verdwenen staten. 

Door de Russische Revolutie
verloren vele welgestelden hun
eigen bezittingen. Deze
Revolutie was een politieke
omwenteling in Rusland die
duurde van 1905 tot 1922,
meestal wordt de term echter

gebruikt voor de Februari- en
Oktoberrevolutie van 1917. De
Revolutie maakte een einde aan
het Russische tsarenrijk en
vestigde de eerste
communistische staat ter
wereld: de Sovjet-Unie.

Vele Russen waren het niet eens
met de daardoor ontstane
nieuwe situatie of hadden geen
inkomsten meer en vertrokken
naar andere streken. Andere
zwierven van streek naar streek
(ontheemden) en kwamen in
kampen terecht. Ze zagen dat
hun land onder een vreemde
overheersing kwam en gingen
later massaal door Europa
zwerven (vluchtelingen). De 

Vervolg op pagina 4
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PUZZEL

Wat moet u doen?
Vul de puzzel in en stuur de oplossing op een briefkaart voor 1 juni 2012 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,--

Uitvaartverzekering Nuvema
goede keus volgens
onderzoek consumentenbond
Uit onderzoek van de Consumentenbond naar uitvaartver-
zekeringen blijkt dat de natura pakketverzekering van Nuvema
een prima keus is wanneer men overtuigd wil zijn van een
goed geregelde uitvaart, zowel organisatorisch als financieel.

Gerda Roozendaal Lia Rezelman 

Eerste Kamer akkoord met AOW 
vanaf verjaardag
Sociale zekerheid
De AOW gaat vanaf 1 april
2012 niet meer in op de eerste
dag van de maand waarin
iemand de pensioen-
gerechtigde leeftijd bereikt,
maar op de dag zelf dat
iemand die leeftijd bereikt. 

De Eerste Kamer heeft op 
6 december 2011 ingestemd
met een wetsvoorstel hierover
van minister Kamp van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
In de huidige situatie krijgt
iemand recht op AOW bij het

bereiken van de 65-jarige
leeftijd. 

Het ouderdomspensioen zelf
wordt daarentegen al betaald
op de eerste dag van de
maand waarin iemand 65 jaar
wordt; dat is doorgaans
eerder. Deze bepaling dateert
al vanaf het moment van
totstandkoming van de wet in
1957 en had alleen
administratieve redenen. De
maatregel levert de staat circa
60 miljoen euro per jaar op.

Bron: Nieuwsbrief Nardus 2011

QUIZFILIPPINE

Nuvema biedt als enige
verzekeraar een
pakketverzekering op maat die
jaarlijks aangepast wordt. De
kosten van de gekozen
regionale uitvaartondernemer
en begraafplaats worden in de
polis meegenomen en een
wijziging van de tarieven wordt
jaarlijks bijgehouden. Daardoor
komen nabestaanden niet voor
extra kosten te staan bij het
regelen van de uitvaart van hun
overleden dierbare. Het
onderzoek - dat in de
consumentengids van januari
2012 is verschenen – vergelijkt
aanbieders van zowel natura
pakketverzekeringen als
kapitaalverzekeringen.

Emile de Jong, commercieel
directeur van Nuvema
Uitvaartverzekering is trots op de
uitkomsten van het onderzoek.
“Het overzicht in de
Consumentengids heeft mijns
inziens zeker toegevoegde
waarde. Een uitvaart kost veel
geld en het is de moeite waard
om stil te staan bij de vraag of je
het belangrijk vindt de uitvaart
goed te regelen als jezelf of een
familielid komt te overlijden. Het
onderzoek van de 
Consumentenbond geeft een
duidelijk overzicht wat de
mogelijkheden zijn. Als je zeker
wilt zijn dat alles volgens de
wensen van de overleden
persoon verloopt en niet voor

onverwachte extra (hoge)
kosten wilt komen te staan, dan
is de natura pakketverzekering
van Nuvema een prima keus
volgens het onderzoek. En met
deze constatering van de
Consumentenbond zijn we blij,
want op die manier is er veel
meer tijd en ruimte voor het
emotionele aspect van de
uitvaart”, aldus De Jong. 

Binnen de verzekeraars die
natura pakketverzekeringen
aanbieden komt Nuvema dus
als een goede keus uit de bus,
vooral voor consumenten die
kwaliteit belangrijker vinden dan
alleen de laagste prijs. Emile de
Jong: “Onze natura-
uitvaartverzekering wordt al
sinds 1949 gebaseerd op de
diensten en kosten van de
regionale uitvaartverzorger. 

Onze visie is dat elke uitvaart
anders is, waarbij persoonlijke
wensen en lokale gebruiken een
belangrijke rol spelen. Een
goede uitvaartverzekering houdt
hier rekening mee, zodat je
alleen betaalt voor de diensten
die de overledene wenst. En als
deze duidelijk zijn omschreven
komen er niet snel extra kosten
bij. Deze werkwijze is wel zo
eerlijk en dat vinden wij erg
belangrijk”.

Ontheemden/Vluchtelingen
Vervolg van pagina 3

jongeren die het wel konden
betalen verlieten zelfs Europa
om ergens anders in de wereld
een nieuwe toekomst op te
bouwen. Vooral de ouderen,
die toch al zoveel hadden
meegemaakt konden de moed
en de energie niet meer op
brengen om opnieuw te
beginnen. Na de tweede
wereldoorlog werd de toestand
voor deze groep ouderen, er
niet beter op.

Turkije
Een groep welgestelde Russen,
waaronder zich advocaten,
bewakers van de vroegere tsaar,
Kozakken, maar ook
landbouwers waarvan hun
gronden waren gevorderd
ontvluchtten hun land en
kwamen in de omgeving van
het Turkse Istanbul terecht. Door
hun vlucht hadden ze ook geen
geldige papieren meer bij zich.
Prinses Wilhelmina, (in de
periode 1890-1948 onze
koningin) heeft zich voor deze
groep Russen sterk gemaakt en
door bemiddeling gezorgd dat
deze stateloos geworden
personen een Nederlands
paspoort kregen. De
doopsgezinde predikant Van de
Water en de
administrateur/boekhouder
Blaauw werd gevraagd ter
plaatse de komst en de reis naar
Nederland voor te bereiden. Ze
werden in Nederland
ondergebracht in tehuizen,
kloosters of bij particulieren.

Van de Waterhuis
Tegenover het doopsgezinde
Broederschapshuis te Schoorl
werd voor een groep van
zestien van deze Russische
vluchtelingen, gezamenlijk voor
de doopsgezinde en
gereformeerde gemeente, een
huis met rieten dak gebouwd 
(nu Oorsprongweg 30). Ook
werd nog een beheersechtpaar
gezocht wat de Russische taal
machtig was.

Beheerders echtpaar
Deze werd in Amsterdam
gevonden in het echtpaar

Stoffel-Barnehl. Beiden hadden
jaren in Rusland gewoond. Hij
bezat voor de Russische
Revolutie een houthandel en
woonde later als tuinder in de
omgeving van Kaunas. Zij was
een domineesdochter afkomstig
uit de buurt van Odessa. In de
zomer van 1951 kwam het huis,
gedoopt tot Van de Waterhuis
klaar. In Schoorl heeft deze
groep zeven jaar gewoond. 

Verblijf in Schoorl
In het voor- en najaar en
gedurende de zomermaanden
konden ze veel in de tuin
werken of wandelen in de
bosrijke omgeving. 

Ze spraken hoofdzakelijk
Russisch en lazen Russische
kranten uit Amerika afkomstig.
Met de verzorging in Schoorl
hadden ze het getroffen mede
veroorzaakt door de uitstekende
leiding van het echtpaar Stoffel.
Het tehuis was achteraf toch
minder geschikt gebleken voor
deze groep. 
In Schoorl viel vooral in de
wintermaanden niet veel voor
deze Russen te beleven. Ook
een taalbarrière werkte er aan
mee dat ze weinig tot geen
contact met de plaatselijke
bevolking hadden.  

Lange Voorhout 78 te
Den Haag
Wederom door bemiddeling van
prinses Wilhelmina werd naar
een ander tehuis voor deze

Onze uitvaartleidsters

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

groep en andere groepen uit
het land gezocht. 
De prinses bood toen aan,
vlakbij haar werkpaleis aan het
Lange Voorhout, gelegen huis
op nummer 78, hiervoor nu als
tehuis te bestemmen. Dit huis
was tijdens haar regeerperiode
bestemd geweest voor
bedienend personeel. Na zeven
jaar in Schoorl verhuisde de
Russische groep naar Den Haag,
in een geheel andere omgeving
kwamen ze terecht. Hier versleten
ze hun laatste levensjaren samen
met lotgenoten niet allen
afkomstig uit de Sovjet-Unie
maar ook uit Hongarije, de
Oekraïne en Tsjecho-Slowakije.

Begrafenissen
Russen van deze groep welke
tussen 1951 en 1958 in Schoorl
overleden, zijn begraven op de
algemene begraafplaats aan de
Molenweg te Schoorl. Ook
Russen uit de Schoorlse groep,
welke nu in Den Haag woonde,
en daar kwamen te overlijden
werden te Schoorl begraven.
Ieder kreeg een eigen graf
voorzien van een houten
orthodoxkruis. Zo'n begrafenis
verliep steeds via Russisch
gebruik. Hiervoor kwam speciaal
een priester uit Brussel of Den
Haag over. Naast de Russen zijn
ook op dit gedeelte het
beheersechtpaar Stoffel indertijd
ook wonende in Den Haag
alsmede hun dochter
Farenhorst-Stoffel, wonende te
Schoorl begraven.

Orthodoxkruis
Tegenwoordig valt deze plek
waar deze groep Russen zijn
begraven op door een
vrijstaand orthodoxkruis, met de
namen van alle 16 Russen op
een plaat hierop aangebracht
en een grote herdenkingssteen
met daarop de tekst "De heer
kent al de zijnen". Hiervoor
liggend, grote tegels met ook
hier hun namen vermeld. Het
gemeentebestuur van Schoorl
en het bestuur van De Laatste
Eer hebben er indertijd goed
aan gedaan om deze plek,
alleen voor deze groep te
bestemmen. Wil Janssen

Bron:Archief Gemeente Schoorl
Artikel uit het Parool van 16 mei 1953
Gegevens van Dhr.Farenhorst



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




