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Voorwoord
Beste lezer,

U heeft alweer de tweede editie van het magazine van De Laatste Eer Uitvaartverzorging en
DLE Uitvaartverzekering in handen. Een wederom goed gevulde uitgave. Er gebeurt dan ook
veel in uitvaartland, net als in onze regio. Er zijn bijvoorbeeld plannen voor een crematorium
dicht bij huis. Onze kijk op uitvaarten verandert ook: zo worden kinderen er anders dan vroeger
steeds meer bij betrokken. En er verschijnen nieuwe en duurzame producten op de markt.
Met dit magazine willen wij u vertellen over onderwerpen waar u wellicht mee te maken
heeft (of krijgt) en over zaken die voor u van belang zijn. Ook geven we weer veel mensen het
woord én we laten gezichten zien. Wellicht kent u ze. Ze komen allen uit uw regio!
Ik wens u veel leesplezier.
Trouwens, ik ben heel benieuwd naar uw reactie. Wilt u iets kwijt, mail mij gerust:
meiboom@dle-uitvaart.nl
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DLE Magazine | Bert van der Weide

“Het nieuwe crematorium
zal de eigenheid en
gebruiken van de regio
Steenwijkerland ademen.”
Bert van der Weide,
directeur Respectrum Crematoria

Samenwerking
De Laatste Eer
en Respectrum
Crematoria
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Een persoonlijk afscheid, dicht bij
huis. Met de komst van het nieuwe
crematorium in Steenwijk is er
straks nog meer mogelijk in uw regio. Voor De Laatste Eer is dat dé
reden om de samenwerking aan te
gaan met Respectrum Crematoria.
Een bijzondere plek voor een vrije
en waardige invulling van uitvaartplechtigheden en crematies.

DLE Magazine | Bert van der Weide

“Samen creëren
we meerwaarde
en nieuwe
mogelijkheden voor
de regio.”

Een crematorium voor en van de regio, waar ruimte is voor
een écht persoonlijk afscheid. Dat is het idee van Bert van
der Weide, directeur van Respectrum Crematoria. Lange tijd
speelde hij met de gedachte om een duurzaam, kleinschalig
maar volwaardig crematorium naar de regio Steenwijkerland
te brengen. Nu gaat het ervan komen. Dat mooie idee ontstond
uiteraard niet zomaar.

Lokaal en betrokken

Van der Weide werkte al vele jaren in bestuurlijke functies voor
uitvaartverzekeraars en -verzorgers. Daar kwam hij in contact
met de mensen die het noodzakelijke, maar dankbare werk in
de praktijk doen. Hij kreeg diep respect voor ze. Als directeur
van Respectrum ziet hij het daarom als zijn taak om die mensen
zo volledig mogelijk te faciliteren, zodat zij hun waardevolle
werk goed kunnen doen. Zijn voornaamste doel is echter om
een afscheid zo goed mogelijk te verzorgen voor de nabestaanden. Persoonlijk, waarbij geluisterd wordt naar de wensen.
Hoe specifiek die ook zijn. Op een afscheid moet men - naast
alle pijn en verdriet - vooral ook met een goed gevoel kunnen
terugkijken.

Zo’n vijf jaar geleden begon Van der Weide met Respectrum
Crematoria. Dat deed hij dicht bij huis, in Noord-Nederland
waar hij zelf woont. Juist hier en in het oosten van het land zijn
de afstanden tot de dichtstbijzijnde crematoria het grootst.
Bewoners van dorpen, kleine steden en de meer uitgestrekte
gebieden moeten ver rijden. Dat moest anders, vond Van der
Weide. Zo kwam hij ook bij Steenwijk als geschikte locatie.
“Steenwijkerland beslaat het wijdse gebied tussen Meppel en
Heerenveen”, vertelt Van de Weide. “Er wonen hier veel mensen die grote afstanden moeten afleggen op de dag van een
uitvaart. Wij gunnen de lokale bewoners een plek dichtbij, een
locatie die past bij de regio en bij de wensen van hier.
Die behoefte hebben we uiteraard getoetst, in gesprekken met
de betrokken gemeenten, lokale organisaties en vanzelfsprekend met de bewoners van het gebied. De belangstelling en het
enthousiasme zijn groot.”

Samenwerken aan mogelijkheden

Bij de opstart van een crematorium zoekt Van der Weide nadrukkelijk de lokale samenwerking met bewoners, bedrijven en
uiteraard met uitvaartondernemers en -verenigingen in de
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vragen en van daaruit nieuwe rituelen te ontwikkelen. Zo is het
mogelijk om aan de vraag van nabestaanden te voldoen om in
de ovenruimte aanwezig te zijn bij de invoer van de kist. Op
zich niet uniek, echter onze ruimtes zijn hierop ingericht. Dus
geen grijze, technische omgeving, maar stemmig en sfeervol
aangekleed, zoals de rest van het crematorium. Hierbij letten
we ook op wat er past bij de regio. Daar willen we op aansluiten
en dichtbij blijven.”

Eigenheid en onderscheid

regio. Zo zocht hij ook contact met David Meiboom, directeur
van De Laatste Eer. De heren kenden elkaar vanuit de verzekeringswereld en deelden toen al hun visie op uitvaart en
afscheid. “Ik wist dat we elkaar daarin hadden gevonden”,
vervolgt Van der Weide. “Dat is een essentieel vertrekpunt om
invulling te geven aan een samenwerking als deze. David ziet
dat ook zo. Natuurlijk betreft het een zakelijke verbintenis, maar
waar het ons vooral om gaat is dat we samen meerwaarde en
nieuwe mogelijkheden creëren voor de bewoners van de regio
Steenwijkerland. Een kleinschalig crematorium in de buurt,
dat past bij de regio en bij de wensen van de mensen die hier
wonen.”

Klantwaardigheid

Dat kleinschalige en die dichtbij-gedachte zijn onderdeel van
de visie van Respectrum Crematoria. De wens voor een
individuele en persoonlijke uitvaart wordt steeds sterker.
Mensen hebben behoefte aan een vrijere invulling van uitvaartplechtigheden en crematies. Dat zal de komende jaren door
het stijgende aantal uitvaarten nog verder toenemen. Van der
Weide wil zoveel mogelijk inhoud en betekenis geven aan, wat
hij noemt, klant-waardigheid. Daarbij gaat het volgens hem om
ruimte bieden voor die kleine en grote persoonlijke wensen;
om tijd maken en geven én om gastvrijheid in het crematorium
voorop te zetten.

Die gedachte, de aansluiting op de sentimenten en de cultuur
van de regio, is voor Respectrum Crematoria leidend bij elke keuze. De locatie en het ontwerp van het gebouw, de achtergrond
en eigenheid van de medewerkers; het is wat deze crematoria
zo anders maakt dan andere. Vooral de medewerkers maken dat
de locatie ook echt van de regio wordt. Zij spreken dezelfde taal,
vaak ook letterlijk de streektaal. Ze kennen de gebruiken, de
wensen en - omdat ze hier wonen en hun wortels hebben - soms
zelfs de gezichten.

“Een plek dichtbij. Een locatie die past
bij de regio en bij de wensen van hier.”
“Ons crematorium in Hardenberg bijvoorbeeld, De Lariks, dat
ademt Hardenberg. Het crematorium dat hier in Steenwijkerland komt, zal de eigenheid en gebruiken van deze regio
ademen. Dat wat deze streek onderscheidt van andere, passen
wij toe in de invulling van het nieuwe crematorium. Waar we
overigens nog geen naam voor hebben bedacht, dus als iemand
een mooi en passend idee heeft…”, voegt Van der Weide glimlachend toe.
Er is overigens nog een bijzonder punt waarmee de Respectrum
Crematoria zich onderscheiden. De vestigingen in Noordoost-Nederland en Noordwest-Duitsland kenmerken zich door
duurzaamheid. Voor de vestiging in Steenwijk wordt bij de
bouw gestreefd naar het één na hoogste niveau volgens de
zogeheten BREEAM certificering. Daarbij wordt rekening
gehouden met negen onderwerpen, waaronder gezondheid,
energie, bouwmaterialen en vervuiling. Hiermee is het
crematorium een uniek gebouw in de regio en ver daarbuiten.
Het wordt straks onderdeel van de groene omgeving en van de
lokale samenleving.

“Wat die gastvrijheid volgens ons betekent?”. Van der Weide
beantwoordt zijn eigen vraag: “Wij zorgen ervoor dat de
nabestaanden van begin tot eind het gevoel hebben dat ze
te gast zijn en welkom. Daar proberen we op verschillende
manieren invulling aan te geven. Door echt te luisteren naar
Naar verwachting zal er met de bouw van het Steenwijker
crematorium gestart kunnen worden in de loop van 2017.
Tot die tijd houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen,
van onze samenwerking en van wat dat voor u en onze regio
betekent. Houdt u onze website www.dle-uitvaart.nl in de gaten
of kijkt u op www.respectrum.info voor meer informatie.
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“Mooie woorden
en muziek tijdens
een uitvaart, die
raken mij. En dat
mag. Ook dat hoort
bij mijn vak.”

Een baan in de uitvaart.
Zou het wat voor u zijn?
Voor Linda van den
Brink voelt het als een
tweede natuur. Sinds
deze zomer is zij uitvaartbegeleidster bij
De Laatste Eer. Vanaf
haar eerste werkdag
voelt ze zich thuis in
haar vak én in deze regio.

Linda van den Brink
uitvaartbegeleidster De Laatste Eer

Verpleegkundige en doktersassistente in het ziekenhuis,
de thuiszorg en een verpleeghuis: goede zorg zit Linda in de
genen. Hoewel de stap op het eerste gezicht groot lijkt, ziet
zij duidelijke raakvlakken met wat zij nu mag doen. “Ik zag de
vacature van uitvaartbegeleider voorbijkomen en deze liet me
niet meer los”, vertelt Linda. “Op het moment dat ik ging zitten
om een brief te schrijven, vloeiden de woorden en beweegredenen op papier. Als vanzelf. Het ging over iets dat blijkbaar
dicht bij me ligt.”

Begrijpen en vooral voelen

Behalve haar werkverleden zijn het ook persoonlijke ervaringen die haar zo aantrekken tot deze specifieke en bovenal
waardevolle vorm van zorg. “Sinds mijn vader overleed, voel
ik echt wat verdriet is en wat andere mensen doorstaan bij een

afscheid. Ik snap het als iemand even geen weg weet met zijn
verdriet. Op zo’n moment kan een hand op een schouder zoveel
betekenen. Emoties begrijpen en tonen, dat past bij me, hoort
bij mijn vak en dat geef ik ruimte.”

Dicht bij mensen

Het veelal korte maar intense contact met families in een
kwetsbare periode, vraagt om begrip en om snappen wat
mensen nodig hebben. “Je doet niets anders dan aanvoelen”,
vervolgt Linda. “Een stapje erbij of weer terug. Ruimte voor
bezinning en soms ook humor. Dat laatste past ook bij het nuchtere karakter van veel mensen in deze regio. Ik kom hier zelf
vandaan, dus ook op dat vlak voel ik mensen aan. Ik ben hier
thuis. Dat merken de families waar ik kom en dat vindt men fijn.
Zeker in zo’n zware periode is die herkenning heel welkom.”

Een boom als herinnering

Stelt u zich eens voor: een herdenkingspark vol bomen in
plaats van een begraafplaats. Het idee komt van het Italiaanse
Capsula Mundi. Zij bedachten een organische begraafurn.
Waar een leven eindigt, begint iets nieuws. Dat moet de
gedachte zijn geweest van de makers van de Capsula Mundi,
een capsule in de vorm van een ei. Het lichaam van de
overledene wordt - in foetushouding - als een zaadje geplant en
geeft zo voeding aan een boom.
Het is een natuurlijke manier van begraven en bovendien heel
persoonlijk; de boom wordt door de persoon tijdens het leven
gekozen.

Een plek om te koesteren

Een mooie gedachte: het idee dat een dierbare onder een
boom rust en op die manier het leven doorgeeft aan de natuur.
Nabestaanden kunnen de boom bezoeken en onderhouden en
hebben een plek om herinneringen op te halen.
Ook de duurzame gedachte is aantrekkelijk. Het is een bijzonder alternatief voor vernietiging van bossen voor het leveren
van hout voor uitvaartkisten. Een begraafplaats zal niet meer
bestaan uit een veld vol grafstenen, maar groeit uit tot een bos.
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DLE Uitvaartverzekering
Goed verzekerd, goed verzorgd
De geboorte van een
kind, samenwonen of
trouwen. Je eerste huis
of baan, onverwacht
ontslag of langverwacht
pensioen. Het zijn belangrijke momenten die ons
emotioneel én financieel
raken. Daarom sparen we
en sluiten we een hypotheek af. We kiezen voor
zekerheid waar het kan.

Waar we minder vaak over nadenken,
zijn onze eigen uitvaart en de kosten
daarvan. We zien het als een zorg voor
later. En zo is het eigenlijk ook. Toch
is het goed om vandaag eens stil te
staan bij wat u nu al kunt regelen. Maar
wat kost een uitvaart en wie gaat dat
betalen?

Wat kost dat nou, een uitvaart?

Volgens de Consumentenbond kost een
begrafenis gemiddeld € 9.000. Kiest
u voor cremeren dan liggen de kosten
lager. In onze regio moet u voor een
uitvaart al gauw uitgaan van gemiddeld
€ 5.500. Voor een begrafenis komen
hier nog de grafrechten en het gedenkmonument bij.
Het zijn echter vooral de wensen die
bepalen wat een afscheid uiteindelijk
kost. Wilt u een mooie eenvoudige kist
of juist een luxe, bijzonder model? Kiest
u voor een kleine plechtigheid of een
groot moment met veel genodigden en
misschien wel met live muziek?
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Hoe uw uitvaart er ook uitziet, door er
nu over na te denken schept u ruimte
voor mogelijkheden én voor waardevolle
herinneringen.

Wie is er verantwoordelijk voor
de kosten?

Voor het verzorgen van een uitvaart is
een opdrachtgever nodig. Vaak is dat een
familielid. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor de uitvaartbegeleider. In
overleg met alle betrokken nabestaanden
neemt hij of zij de nodige beslissingen.
Deze opdrachtgever is echter ook verantwoordelijk voor de kosten. Daar staat men
niet altijd bij stil. De kosten kunnen overigens verhaald worden op de nalatenschap
van de overledene.
Heeft de overledene voldoende
spaargeld, dan kunnen de kosten van de
uitvaart uit de nalatenschap worden
betaald. Een bezoek aan de notaris is vaak
noodzakelijk. Het kan ook maar zo zijn dat
er nog schulden openstaan. Heeft de

DLE Magazine | Verzekeringen

Uw leven
De herinnering
De uitvaart
Zoals u

overledene ooit een uitvaartverzekering
afgesloten, dan weten de nabestaanden
snel waar ze aan toe zijn.

Sparen, vezekeren of niets
regelen

Begint u op tijd met sparen, dan bouwt
u een flink bedrag op. U weet echter niet
wanneer u komt te overlijden. Bij sparen
loopt u dus een risico. Daarnaast is de
spaarrente in Nederland ongekend laag.
Wat u spaart levert weinig rendement op.
Kiest u voor een uitvaartverzekering, dan
kiest u voor zekerheid en voor een gerust
gevoel. Uw nabestaanden komen hiermee
niet voor onaangename verrassingen
te staan en u hoeft zich geen zorgen te
maken of u voldoende spaargeld nalaat
om een uitvaart te kunnen betalen.

Een uitvaart verzekeren is dat verstandig of niet? Een eerlijk antwoord: dát
wat je niet kunt betalen, moet je verzekeren. Maar er zijn meer redenen om
een uitvaartverzekering te overwegen.

•
•
•
•

•
•
•

de gemiddelde kosten van een begrafenis bedragen zo’n € 9.000;
30% van de Nederlandse huishoudens heeft onvoldoende geld om een
uitvaart te bekostigen;
de opdrachtgever van een uitvaart is als eerste verantwoordelijk voor de
betaling van de uitvaart;
de overledene wil zijn nabestaanden meestal niet belasten met zijn of haar
uitvaartkosten, ook wil hij of zij de familieverhoudingen graag goed houden en
ruzie voorkomen;
u kunt waarschijnlijk gebruikmaken van de fiscale vrijstelling in box 3 van
bijna € 7.000;
de waarde van uw verzekering wordt doorgaans niet meegenomen in de
berekening van de vermogenstoets;
Nederlanders geven jaarlijks veel geld uit aan verzekeringen voor risico’s
die niet plaatsvinden, een uitvaartverzekering keert bij overlijden altijd uit.

Een passende verzekering is zeker het overwegen waard. De keuze is uiteraard aan u.
Daarbij helpen wij u graag. DLE Uitvaartverzekering houdt zich al sinds 1956 bezig
met uitvaartverzekeringen. Verzekeringen op maat met heldere voorwaarden en
aantrekkelijke premies.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Onze adviseurs vertellen u er graag
over, uiteraard vrijblijvend. Bel ons gerust via 0521 - 513 660.
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“Hier hebben we
tijd voor mensen
en is er ruimte
voor persoonlijke
verhalen.”
Uitvaartbegeleider Steffen Jonkman en
bestuurslid Reitze Brouwer in gesprek
over drijfveren en noaberschap

U leest het door het hele magazine: De Laatste Eer is thuis in Steenwijkerland.
We kennen de gebruiken en spreken de taal van de streek. Maar onze wortels
reiken verder. Tot in en rond Wolvega bijvoorbeeld. Daar liggen ook de roots
van onze teamleden Steffen Jonkman en Reitze Brouwer. Een dubbelgesprek
met twee Stellingwervers in hart en nieren.

Je kent een streek pas écht als je er geboren bent of vele jaren
woont. Dan weet je werkelijk hoe men er leeft en denkt. Je
voelt aan wat de lokale behoeften zijn, want de regio zit in je
hart. Dat gevoel herkennen Steffen Jonkman, uitvaartbegeleider, en Reitze Brouwer, bestuurslid bij De Laatste Eer. Beiden
zijn opgegroeid in de Friese regio Weststellingwerf. De eigenheid van de streek nemen zij mee in hun werkzaamheden voor
onze vereniging. Ieder vanuit een andere functie, maar allebei
vanuit dezelfde achtergrond en drijfveren.

Het regio gevoel

“Noaberschap”, noemt Reitze meteen aan het begin van het
gesprek dat plaatsvindt in de familieruimte van het uitvaartcentrum aan de Kornputsingel. Daarmee pakt hij de kern van
datgene wat zo tekenend is voor een plaats als Wolvega.
“Noaberschap leeft nog altijd in onze regio. We zijn er voor
elkaar, op een vanzelfsprekende manier. Vroeger was er ook de
noaberplicht, waarbij verwacht werd dat je als ‘noaste noaber’
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zorg en ondersteuning biedt bij een overlijden. Dat idee, of
eigenlijk dat gevoel, vormt nog altijd de basis voor het gedachtegoed van De Laatste Eer.”

“Noaberschap leeft nog altijd in onze
regio. We zijn er voor elkaar, op een
vanzelfsprekende manier.”
Het is voor Reitze één van de redenen om zich - sinds afgelopen
voorjaar - als bestuurslid aan te sluiten bij onze uitvaartvereniging. Meer dan bij grote nationale uitvaartondernemingen is
hier volgens hem tijd voor mensen en ruimte voor persoonlijke
verhalen. De kennis van de regio en het feit dat de medewerkers van de vereniging zelf ook uit de streek komen, dat maakt
volgens Reitze het verschil. Ook Steffen herkent het regio gevoel bij De Laatste Eer. Mede daarom voelt hij zich hier zo thuis.
En dat na vele jaren werken in een compleet andere branche.

DLE Magazine | Steffen Jonkman en Reitze Brouwer

Dicht bij mensen en wensen

“Ja, hoe kom je in de uitvaartwereld terecht”, antwoordt Steffen
op de vraag die u als lezer wellicht ook op de lippen brandt. “Na
twintig jaar in de meubelmakerij en bouw lijkt het een grote,
verrassende stap. Op praktisch niveau is dat het ook, maar
werken in de uitvaart gaat over mensen, over mee- en inleven.
Over geïnteresseerd zijn en iets goeds willen doen voor een ander. En dat zat altijd al in mij. Juist toen het bij het bouwbedrijf
waar ik werkte minder ging en ik stilstond om me te bezinnen
op mijn toekomst, zag ik een vacature van chauffeur bij een
uitvaartorganisatie in de regio. Ik solliciteerde en ik werd aangenomen. Mijn leven zag er ineens heel anders uit.”

Reitze spreekt uit ervaring. Toen zijn vrouw overleed, besloten
hij en zijn kinderen de uitvaart zelf te regelen. Hij kende de
omgeving en wist wat er mogelijk was om het afscheid volledig
naar wens in te vullen. Vanuit die gedachte wilde hij meer betekenen voor zijn regio en trad hij toe als bestuurslid van
Begrafenis- en Crematievereniging Wolvega en omstreken.
Na het opgaan van die vereniging in de De Laatste Eer Steenwijk
stelde hij zich ook hier beschikbaar voor een bestuursfunctie.
Inmiddels is hij door onze leden als bestuurslid gekozen. Na
goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten zal hij zich
vanuit deze rol inzetten voor alles waar De Laatste Eer voor staat.
Met Steffen en Reitze heeft De Laatste Eer een duidelijk gezicht
in Wolvega en omgeving. Beiden geven vanuit eigen ervaring
en ‘modern noaberschap’ invulling aan hun functie binnen onze
vereniging. Heeft u vragen of wilt u meer weten over wat wij voor
u kunnen betekenen in uw regio? Neem gerust eens contact met
ons op.

Naast het staatsie rijden was ook de verzorging van de overledenen - het zogeheten afleggen - onderdeel van Steffens
werk. Dat voelde meteen als iets dat bij hem past. Toch wilde
hij een stap verder, hij wilde meer. En ook toen kwam er weer
een vacature op zijn pad: bij De Laatste Eer Steenwijk. Na één
gesprek was het beklonken. “Ik begon als chauffeur, maar werd
al snel uitvaartbegeleider”, vervolgt Steffen. “Daarbij mocht ik
ook de verzorging van de overledenen op me nemen. Hierin is
De Laatste Eer bijzonder, want bij veel organisaties is dit een
functie op zich. Wij zien het als onderdeel van het totale werk.
Als uitvaartbegeleider sta je dicht bij de nabestaanden, je kent
de wensen en voelt wat goed en gepast is. Zo wordt de verzorging van de overledene echt persoonlijk en blijf je heel trouw
aan de herinnering.”

Iets goeds doen voor een ander

Volgens Reitze gaat het daarbij vooral ook om waardigheid
en respect. Woorden die onlosmakelijk verbonden zijn met
werken in de uitvaartbranche. Als lid van het bestuur draagt
hij op een geheel andere manier bij aan de vereniging. Daarbij
gaat het over financiën en over invulling geven aan de koers
van de organisatie. Maar het voornaamste doel blijkt voor
iedereen binnen De Laatste Eer hetzelfde: van betekenis zijn
voor een ander en samen het meest waardige en persoonlijke
afscheid mogelijk maken. “Dat is waar we ons als bestuur en als
uitvaartvereniging voor inzetten”, vertelt Reitze. “Met name
dat persoonlijke vinden we belangrijk. En omdat we zelf al ons
hele leven in de regio wonen, weten we ook wat er nodig is om
een afscheid écht persoonlijk te maken. En hoe belangrijk dat is
voor de mensen in deze streek.”

Foto boven: Steffen Jonkman
onder: Reitze Brouwer
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Het roosvenster
in onze kapel
Column David Meiboom
directeur De Laatste Eer

Als de zon schijnt
loop ik graag even
door de kapel,
onderdeel van ons
uitvaartcentrum.
Ik geniet dan van
het karakteristieke
gebouw en bovenal
van ons glas-inloodraam, dat door
de zonnestralen fel
gekleurd wordt. Een
prachtig gezicht!

Toen ik vier jaar geleden als directeur in dienst
kwam bij De Laatste Eer viel mijn oog meteen
op het raam. Als liefhebber nam ik eens goed
op wat ik allemaal kon ontdekken in het
kleurrijke kunstwerk. In het midden een kruis,
een anker en een hart, duidelijk de symbolen
voor geloof, hoop en liefde. Geschilderd voor
de kerk die deze kapel destijds was en nog
evenzo passend bij de functie die het gebouw
nu heeft: ons uitvaartcentrum, plek van rust en
bezinning.

Monumentaal kunstenaar

Wanneer ik wat afstand neem, zie ik meer
moois. Witte vlakken worden scherper bij elke
stap: duiven! En met de volgende stap zie ik
goudgele korenaren. Volg je alle raamdelen,
dan zie je als je heel goed kijkt ‘W. Bogtman’
staan. Mijn verbazing was groot toen ik de
naam las. Willem Bogtman was een bekende
Nederlandse grafisch ontwerper, monumentaal kunstenaar en glasschilder. Hij woonde
zelfs een periode in Steenwijk.
Bogtman werd in 1882 geboren in het
Noord-Hollandse kunstenaarsdorp Bergen.
Voor mij een bekende plek, want ik woonde er
de eerste 21 jaar van mijn leven. Behalve dat
ik zijn werk prachtig vind, verklaart het mede
mijn interesse voor Bogtman. Maar hoe komt
zijn werk in een kapel in Steenwijk terecht?
U begrijpt, dat maakte mij nieuwsgierig dus
zocht ik het uit.
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Geworteld in Steenwijk

Als zoon van een huis- en rijtuigschilder treedt
Willem in de voetsporen van zijn vader.
Hij volgt de vakopleiding schilderen aan de
Ambachtsschool in Alkmaar. Met zijn diploma
op zak vertrekt hij naar Amsterdam waar hij
aan de slag gaat als decoratie- en interieurschilder. Daarnaast volgt hij tekenlessen aan
de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in
Amsterdam.
In 1903 verhuist Willem naar Steenwijk - hier
zocht ik naar! - waar hij benoemd wordt als
leraar schilderen en tekenen aan de pas
opgerichte Ambachtsschool. Tijdens de
voorbereidingen van een feestelijke optocht
in Steenwijk, leert hij zijn toekomstige vrouw
Maria Wicherson kennen. Ze worden verliefd.
Willem verblijft echter maar korte tijd in
Steenwijk. In 1905 wordt hij leraar schilderen
en tekenen aan de Ambachtsschool in Haarlem. Zijn geliefde Maria blijft hij trouw, want
op 29 juli 1909 treden ze in het huwelijk.
Ze krijgen twee kinderen.
Later begint Willem een atelier voor glas-inlood en gebrandschilderd glas. Al snel krijgt
Willem zijn eerste opdrachten. Zo ook voor de
kerk van de Nederlandse Protestantenbond
te Steenwijk: een prachtig roosvenster.
En inderdaad, het is het kleurrijke venster waar
ik nog dagelijks van geniet. Komt u dat vooral
ook eens doen!

DLE Magazine | Agenda

Agenda
Als vereniging voegen we graag iets
toe aan de regio. Bijvoorbeeld met
mooie activiteiten in ons uitvaartcentrum. Zo kunt u bij ons binnenkijken tijdens Open Monumentendag,
organiseren we bijeenkomsten en
is onze kapel het decor voor
concerten en optredens. Onze
kalender vertelt u precies wat u mag
verwachten. Bent u erbij?

Optredens

Zaterdag 12 september
Open Monumentendag en Kopje Cultuur met o.a. optredens van
organist Stefan van Dokkum, gitarist Sjors Holleboom, het koor
Vox Caluna en het duo Hanneke Rouw en Afke Wiersma op cello
en piano.
In de eerste helft van dit jaar organiseerde gitarist en docent
Sjors Holleboom een serie zondagmiddagconcerten. Ook de
komende tijd haalt hij samen met Lonne Pondman bijzondere
artiesten naar onze kapel. Lonne is zangeres, violiste en docente viool aan het conservatorium.
De concerten vinden plaats in de Kapel op elke laatste zondag
van de maand van 14.00 - 16.00 uur, behalve in december.
Na afloop is er koffie en gelegenheid om na te praten en na te
genieten.
2016: 30 oktober, 27 november en 18 december
(speciaal kerstprogramma).
2017: 29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 april, 28 mei en
25 juni.

Inloopmiddagen Wolvega

Inloopmiddag op de eerste woensdag van de maand van 14.00
– 16.00 uur in de Bibliotheek te Wolvega, Griffioenpark 10.
Komt u langs voor al uw persoonlijke vragen op het gebied van
uitvaart, financiering en verzekering. Onze medewerkers maken
graag kennis met u.
2016: 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december.
2017: 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli
en 2 augustus.

Voorlichtingsavonden en presentaties

Woensdagavond 7 september, Wolvega
Voorlichtingsavond, thema ‘Wat komt er kijken bij een uitvaart
en hoe financier je dat?’
Van 20.00 - 21.30 uur in Zalencentrum “De Rank”, Kerkstraat 49.
Zaterdag 29 oktober, Zwolle
Presentatie ‘De zin en onzin van de uitvaartverzekering’ door
David Meiboom.
Meander UitvaartEvent in de Grote Kerk te Zwolle.
Dinsdagavond 15 november, Steenwijk
Presentatie door notaris Mr. M. van Weert over zaken waar
iedereen mee te maken krijgt wanneer een dierbare overlijdt of
niet meer voor zichzelf kan zorgen.
Om 19:30 uur in de Kapel van uitvaartcentrum De Laatste Eer

Avond voor nabestaanden

Dinsdagavond 11 april
Op deze avond bieden wij met muziek en poëzie, nabestaanden
de gelegenheid om hun dierbare te gedenken.
Om 19:30 uur in de Kapel van uitvaartcentrum De Laatste Eer.

Thema middagen

Zondagmiddag 16 oktober 2016
Interactieve themamiddag rond ‘Gemis’.
Kapel uitvaartcentrum van 14.00 - 16.00 uur.
Zondagmiddag 22 januari 2017
Interactieve themamiddag rond ‘Gemis’
Kapel uitvaartcentrum van 14.00 - 16.00 uur.

Aan de Kornputsingel bent u altijd welkom voor een praatje,
een kop koffie of een advies. U vindt Steenwijk nèt iets te ver
weg? Wij komen graag naar u toe, waar u ook woont in de regio.
Of bezoekt u eens een inloopmiddag.

Zondagmiddag 26 maart 2017
‘Samen oplopen’ door de Eese vanaf 14.00 uur.

Inloopmiddagen Staphorst

Algemene Ledenvergadering De Laatste Eer

2016: 14 september en 9 november.
2017: 11 januari, 8 maart, 10 mei en 12 juli.

Door middel van o.a. persberichten houden wij u graag op de
hoogte. Wilt u meer weten over een evenement of activiteit
en wilt u zich aanmelden voor deelname? Belt u of mailt u ons
gerust op 0521 – 513660 of info@dle-uitvaart.nl.

Inloopmiddag op de tweede woensdag om de maand van
14.00 - 16.00 uur in de Bibliotheek te Staphorst, Venneland 1.
Komt u langs voor al uw persoonlijke vragen op het gebied van
uitvaart, financiering en verzekering. Onze medewerkers maken
graag kennis met u.

Donderdagavond 25 mei 2017
Vanaf 19:30 uur in de Kapel van uitvaartcentrum De Laatste Eer.
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DLE Magazine | Albert Noordkamp

“We zijn een vereniging die oude, lokale
waarden in ere houdt en tegelijk luistert
naar nieuwe behoeften.”
Iedereen staat anders in het leven. Bij De Laatste Eer houden we daar rekening
mee. Om dicht bij persoonlijke wensen en lokale gebruiken te blijven, vormt ons
bestuur een afspiegeling van de regio. Zo brengt bestuursvoorzitter Albert Noordkamp, naast een stukje Drenthe, zijn eigenheid en kennis mee.

Die diversiteit in het bestuur ziet Noordkamp als vanzelfsprekend.
“Onze bestuursleden komen uit onder meer Steenwijk, Wolvega en
Wateren, of ’Waotern’ zoals we ons dorp hier noemen”, vertelt hij.
“Iedereen brengt iets anders mee. Wil je als vereniging begrijpen hoe
mensen denken en leven, dan moet je de regio naar binnen halen.”

Sterke klik

Al voordat Noordkamp in mei 2015 bestuursvoorzitter werd, was
hij op een bijzondere manier betrokken bij De Laatste Eer. Naast
specialist in pensioenen en loopbaanbegeleiding is hij tevens coach.
Samen met zijn vrouw heeft hij een praktijk in paardencoaching. Hierbij zetten zij de eigenschappen van paarden in om persoonlijke- en
teamontwikkeling te stimuleren. Al geruime tijd begeleiden zij ook de
medewerkers van De Laatste Eer.
“Vanaf het begin was er een klik met de medewerkers en de vereniging”, vervolgt Noordkamp. “Coaching is bovendien een mooie manier
om de organisatie en haar cultuur goed te leren kennen. Die basis,
samen met mijn financiële- en verzekeringsachtergrond, leidde ertoe
dat ik werd voorgedragen en gekozen om de functie van bestuursvoorzitter in te vullen.”

“Persoonlijk en dichtbij, dat is wat De
Laatste Eer zo eigen maakt. Als bestuur
bewaken we dat unieke DNA.”
Een vertrouwd gezicht

Noordkamp ziet zijn voorzitterschap als dé manier om iets te betekenen voor de regio en voor de verdere ontwikkeling van De Laatste Eer.
“Onze vereniging laat zéker de afgelopen jaren zien dat we begrijpen
wat er speelt in de regio. We houden oude waarden in ere en luisteren
tegelijk naar nieuwe behoeften. Meer dan ooit richten we ons tot de
bewoners van onze regio en ver daarbuiten.”

Wilt op de hoogte bijven van onze ontwikkelingen
of wilt u het bestuur ontmoeten? U bent van harte
welkom bij onze ledenvergaderingen.
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Dat is volgens Noordkamp een voorname taak van het bestuur.
Uiteraard zijn er de financiële, zakelijke verantwoordelijkheden, maar
het zoeken en maken van verbinding is de gezamenlijke missie. Daar
zit volgens hem ook het onderscheid met de grote organisaties in de
branche. “Persoonlijk, dichtbij en dat noaberschap gevoel, dat is wat
De Laatste Eer zo eigen en herkenbaar maakt. Als er een overlijden
is, krijgen mensen een vertrouwd gezicht te zien. Ze weten dat we ze
begrijpen, omdat wij hier vandaan komen en thuis zijn.”

DLE Magazine | Janet Bloks

“Onderschat kinderen
niet. Ze voelen veel
aan en rouwen op
hun eigen manier, zo
jong als ze zijn.”
Janet Bloks
Uitvaartbegeleidster
De Laatste Eer

Afscheid nemen hoort bij het leven. Soms al op jonge leeftijd. Ieder kind gaat
daar op zijn eigen manier mee om. De juiste begeleiding door een volwassene
kan hierin veel betekenen. Maar wat is verstandig en wat is goed voor een kind?

Mee naar de uitvaart? Of niet? Afscheid nemen bij de kist? Ja
of nee? Volgens Janet Bloks zijn daar geen vaste regels voor.
Geen kind is immers hetzelfde. En over het algemeen voelt elke
ouder of verzorger prima aan waar een kind behoefte aan heeft.
Laat kinderen zelf aangeven wat ze willen, maar tast goed af of
ze de juiste keuze maken. Een uitvaart helpt bij rouw en verwerking, ook bij jonge mensen.

Samen kiezen, samen ervaren

“Afscheid nemen is altijd moeilijk en verdrietig”, vertelt Janet.
“Zijn we volwassen dan begrijpen we het onherroepelijke van
de dood. Voor kinderen is dat anders. Mijn ongeschreven regel
is: laat kinderen zelf kiezen, dat kunnen ze prima, maar help ze
daar bij. Bevraag hun keuze, denk met ze mee en stimuleer een
kind om bijvoorbeeld wél mee te gaan naar een begrafenis.
Wees je er als ouder van bewust dat dát moment er maar één
keer is.”

Leg uit en licht toe

Uit onderzoek blijkt dat de rituelen van een uitvaart voor
kinderen belangrijk zijn. Begrijpen wat er gaande is en vooral
in de verwerking van het afscheid. Het kan een kind helpen zich
te realiseren dat iemand dood is en niet meer terugkomt.
Gaan kinderen mee naar een uitvaart, bereid ze dan goed voor.
Vertel ze wat ze gaan zien en wat er gaat gebeuren. Wees open
en duidelijk, dan voelen kinderen zich veilig.

“Als volwassenen hebben we nog wel eens de neiging om
kinderen te onderschatten”, aldus Janet. “Kinderen zijn
onbevangen en daardoor niet gekleurd door ervaringen die wij
als volwassenen hebben. Een kist kan in de ogen van een kind
een mooi bedje zijn. Uitleg en toelichting is nodig, want juist
door die naïviteit kan wat zij zien een eigen leven gaan leiden.
Dat kan ongegronde en onnodige angsten vooroorzaken, zelfs
op latere leeftijd.”

“Laat kinderen zelf aangeven wat
ze willen, maar tast goed af of ze de
juiste keuze maken.”
Terugkijken en delen

Ook na een uitvaart hebben kinderen begeleiding nodig. Na het
definitieve afscheid is er de leegte. Het rouwen begint dan echt.
Net als voor volwassenen is het voor kinderen goed om erover
te praten en herinneringen op te halen. “Stel vragen over hoe
ze de uitvaart hebben beleefd, wat ze hebben gezien en over
wat ze nu voelen. Deel gedachten en verberg je eigen emoties
niet. Geef je eigen verdriet ook de ruimte. Volwassenen huilen
ook, dat mogen kinderen best zien. Openheid, dat is eigenlijk
waar het op neerkomt.”
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Heeft u vragen?
Neem gerust contact
met ons op.
Onze adviseurs staan voor u klaar.
Op elk moment. Samen bekijken we
uw wensen, uw financiële situatie en
wat voor u de beste optie is. Wij beantwoorden al uw vragen en vertellen
u graag meer over De Laatste Eer en
onze dienstverlening.

Uw leven
De herinnering
De uitvaart
Zoals u

De Laatste Eer Uitvaartverzorging
Kornputsingel 40-42a
8331 JV Steenwijk
T: 0521 - 51 36 60
info@dle-uitvaart.nl
www.dle-uitvaart.nl

DLE Uitvaartverzekering
Kornputsingel 40-42a
8331 JV Steenwijk
T: 0521 - 51 36 60
info@dle-verzekering.nl
www.dle-verzekering.nl

