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Uitvaartvereniging Westerbork e.o.

Overtuigd?
Wij hopen u met deze nieuwsbrief te 
hebben overtuigd wat de voordelen van 
een lidmaatschap zijn. Het financiële 
voordeel in verhouding tot de jaarlijkse 
contributie is groot.
Lid worden kan vanaf 18 jaar.
Voor meer informatie hierover 
kunt u contact opnemen met de 
administratie.

Administratie
Mevr. Geesje Beugel-Jager, 
Weitgoorn 26, 9431 LJ Westerbork. 
Tel/fax: 0593-331668 
Email:  uitvaartver.wbork@gmail.com
 www.uitvaartver-westerbork.nl

Contributie en Waarde dienstenpakket 2021 

De nieuwsbrief

Het bestuur van 

Uitvaartvereniging Westerbork 

e.o. geeft jaarlijks een 

nieuwsbrief uit. Deze 

nieuwsbrief wordt in de 

voormalige gemeente 

Westerbork huis aan huis 

verspreid en geeft veel 

informatie voor zowel leden 

als niet-leden. Deze informatie 

is nuttig en goed om te lezen. 

Het geeft inzicht over het werk 

van onze vereniging en de 

voordelen welke het 

lidmaatschap biedt.  

Iedere uitvaart is maatwerk met 
persoonlijke keuzes
Een lidmaatschap bij onze vereniging staat mede door de 
samenwerking met UGNA garant voor een goed verzorgde uitvaart 
voor een betaalbare prijs. UGNA werkt samen met meerdere 
uitvaartverenigingen in Drenthe. Persoonlijke keuzes staan hoog in 
het vaandel. 

Onze verantwoordelijkheid voor
de leden van de uitvaartvereniging
In tegenstelling tot commerciële uitvaartbedrijven heeft onze 
uitvaartvereniging geen winstoogmerk en werken we enkel tegen 
kostprijs. UGNA is al vele jaren aantoonbaar betrokken bij deze 
doelstelling van de uitvaartvereniging en zet zich voor de volle 100% 
in om een uitvaart betaalbaar te houden. Het tarief van de 
uitvaartleider bedraagt bij een commercieel bedrijf vaak tussen de 
€ 1.500,- en € 2.500,-terwijl dit momenteel bij onze vereniging 
€ 450,-- is. Dit is het bedrag dat wij in rekening brengen om een 
begrafenis of crematie te regelen en begeleiden op maandag t/m 
vrijdag. Voor zaterdag komt daar € 175,-- bij voor weekendtoeslag.  
Tevens zijn veel diensten gratis, zoals aulabeheer in Uitvaartcentrum 
“De Kim”, gebruik maken van onze materialen zoals baarwagen, 

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

De contributie en de hoogte van het diensten-
pakket worden ieder jaar opnieuw vastgesteld 
op de jaarlijkse ledenvergadering. Op de laatst 
gehouden ledenvergadering van 14 oktober 2021 
is besloten om de contributie vast te stellen op:

- Gezinscontributie 
 waarin kinderen tot het jaar waarin ze 18 jaar
 worden, gratis zijn meeverzekerd     € 72,00 per  jaar
 Kinderen dienen wel aangemeld te
 worden bij de administratie

- Eén-oudergezinscontributie
 waarin kinderen tot het jaar waarin ze 18 jaar  
 worden, gratis zijn meeverzekerd € 36,00 per jaar
 Kinderen dienen wel aangemeld te
 worden bij de administratie

- Alleenstaandencontributie
 vanaf 18 jaar   € 36,00 per jaar

Indien geen machtiging tot  automatische betaling is 
afgegeven worden bovenstaande tarieven verhoogd 
met € 2,50.

De ledenvergadering heeft de waarde van het 
dienstenpakket vastgesteld op € 1.550.

Bent u 30 jaar of jonger?
Het beste is om zo jong mogelijk lid te worden van 
Uitvaartvereniging Westerbork e.o.
Wordt u na uw 30e jaar lid, dan is er een 
eenmalige inleg  verschuldigd, dat afhankelijk is 
van uw leeftijd. Voor informatie hierover kunt u 
geheel vrijblijvend contact opnemen met onze 
administratie.

Laat uitvaartkosten niet
na aan nabestaanden
Het lidmaatschap beschermd u tegen hoge 
uitvaartkosten, waardoor de mogelijkheid bestaat 
dat nabestaanden opeens onder hoge financiële 
druk komen te staan. Met de jaarlijkse contributie 
bent u verzekerd van een basis dienstenpakket en 
heeft u daarnaast veel collectieve voordelen. 

Het bestuur
Deze wordt gevormd door afgevaardigden uit de 
voormalige gemeente Westerbork, nl.

· J. Reinds, voorzitter  Elp
· A. Luning, secr./penningmeester Westerbork
· J. Seubers-Vrieling  Witteveen
· R. Veen   Balinge
· I. Dolfing-v.d. Molen  Orvelte

Dhr. Adrie Luning 
uit Westerbork is 
op de Algemene 
Ledenvergadering 
van 14 oktober 
2021 gekozen als 
bestuurslid en zal 
de functie 
secretaris/
penningmeester 
gaan vervullen.

U.G.N.A. is in het bezit van het keurmerk 

Uitvaartzorg.  Dit keurmerk staat voor kwaliteit, 

betrouwbaarheid en transparantie. 

En dat is belangrijk. Zeker wanneer u een begrafenis 

of crematie moet laten verzorgen, wilt u weten waar u aan 

toe bent en kunnen vertrouwen op de deskundigheid van de 

uitvaartondernemer. Ondanks het verdriet wilt u een goede 

herinnering overhouden aan het afscheid van uw dierbare. 

Negatieve ervaringen zijn het laatste waar u in zo'n moeilijke 

periode op zit te wachten. 

graflift, geluid en vele voorzieningen van ons uitvaartcentrum.
Dit alles bij elkaar opgeteld kan resulteren in een financieel voordeel 
van enkele duizenden euro’s t.o.v. een commerciële 
uitvaartonderneming.
Wilt u meer weten over de voordelen van het lidmaatschap bij onze 
uitvaartvereniging ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij 
zullen u uitgebreid informeren.

Aanvullende verzekering YARDEN
Vanaf 1 augustus 2021 hoort Yarden bij DELA. Wat betekent deze 
samenvoeging voor u als u als lid van onze uitvaartvereniging en een 
aanvullende verzekering heeft bij Yarden. 
Deze verzekering blijft voorlopig een Yarden-verzekering en kunnen 
wijzigingen doorgegeven worden via de klantenservice van Yarden op 
yarden.nl/service.
Het melden en het regelen van een overlijden blijft echter, 
zoals altijd, via onze vereniging geregeld. 
Hiervoor kunt u bellen met 0593-232109 of 0800-0242526 



In Memoriam; 
Klaas Meppelink
Op 13 juni jl. werden we opgeschrikt door het overlijden 
van onze voorzitter Klaas Meppelink. 
Hij was voorzitter van de Uitvaartvereniging van 
juni 1997 tot juni 2021.
Klaas was een goede bestuurder die beschikte over veel 
kennis en kwaliteit. Een echte mensenmens en altijd 
positief ingesteld. Hierdoor kon hij ook iedereen 
motiveren.
Met zijn eigen bestuursstijl heeft Klaas heel veel voor 
onze vereniging betekend. Hij waardeerde de inbreng van 
een ieder en kon verbinding leggen tussen velen. We 
zullen hem missen.

Zijn uw kinderen al lid?
Het valt ons op dat leden regelmatig vergeten hun 

kinderen aan te melden bij onze vereniging. Natuurlijk 

hoopt u ons nooit te hoeven inschakelen vanwege uw 

kinderen, maar ook dan zijn we er voor u. Het 

lidmaatschap is tot het jaar waarin ze 18 jaar worden 

gratis; kinderen vallen onder het lidmaatschap van de 

ouder(s)/ verzorger(s). Wanneer er tijdens de 

zwangerschap iets mis gaat en het kindje vroegtijdig 

overlijdt, valt dit onder het lidmaatschap van de 

ouder(s). 

Een uitvaartopdracht moet 
altijd onze goedkeuring 
hebben!

Het is onze taak als Uitvaartvereniging Westerbork e.o. om 
een uitvaart kwalitatief en goed te verzorgen. Daarom vindt 
de uitvoering ook altijd plaats in eigen beheer. Het is 
belangrijk dat wij de melding van overlijden zo snel 
mogelijk ontvangen zodat onze uitvaartverzorger alles in 
werking kan zetten. Indien een uitvaart door derden wordt 
uitgevoerd, betekent dit dat er geen gebruik van onze 
diensten kan worden gemaakt. Wanneer wij geen diensten 
leveren bestaat er geen recht op een financiële 
tegemoetkoming. 
Het bestuur kan in zeer uitzonderlijke omstandigheden en 
op voorafgaand verzoek goedkeuring verlenen om een 
uitvaart door een derde uit te laten voeren en kan 
afhankelijk van de situatie besluiten tot een (gedeeltelijke) 
vergoeding van uitgevoerde diensten.
Het is van groot belang altijd eerst uw Uitvaartvereniging of 
diens Uitvaartverzorger op de hoogte te stellen.

Uitvaart van te voren 
zelf regelen
In het persoonlijke wensenboekje van onze vereniging 
kunt u alles vastleggen, b.v. begraven of crematie, welke 
kist en muziek u wenst. Dit boekje bewaart u zelf bij de 
belangrijke papieren. In geval van overlijden is iedereen 
dan op de hoogte van uw persoonlijke wensen. U bent er 
dan zeker van dat uw uitvaart exact verloopt zoals u dat 
graag gewild had. Het is wel verstandig om uw wensen van 
te voren door te spreken met uw familie of dierbaren.
Het Persoonlijk Wensenboekje kunnen onze leden 
kosteloos telefonisch aanvragen bij 0593-331668 
of via ons mailadres; uitvaartver.wbork@gmail.com

Aulabeheerder
Het aulabeheer is 
m.i.v. 2021 in handen 
van Mw Ingrid 
Mulder. 
Na een inwerk-
periode van een jaar, 
is Ingrid 
nu beheerder.

Ingrid Mulder
06-52345316

VACATURE OVERLEDENEN 
VERZORGER                         Parttime M/V

Het bestuur van Uitvaartvereniging Westerbork 
e.o. roept hierbij sollicitanten op voor deze 
functie.

Wij vragen 
● Goede sociale en communicatieve Vaardigheden;
 Flexibele instelling (geen 8-5 mentaliteit)
● Representatief - inlevingsvermogen - 
 stressbestendig
● Fysiek en lichamelijk sterk
● In bezit van een rijbewijs en auto
● Op afroep beschikbaar (ook veelal in 
 avond/nacht/weekend)

Ons aanbod
● Vergoeding op basis van diensten
● Prima werksfeer

Inlichtingen omtrent de functie te verkrijgen bij 
de administratie.

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae 
kunt u voor 31 december richten aan:
Uitvaartvereniging Westerbork e.o.
Weitgoorn 26, 9431 LJ  WESTERBORK
uitvaartver.wbork@gmail.com

Lichtjesavond op de begraafplaatsen
Westerbork en Witteveen

Nadat het vorig jaar niet door kon gaan i.v.m. de coronapandemie, is er dit jaar 
hopelijk weer de mogelijkheid om dit te organiseren. Er is een commissie die de 
organisatie op zich neemt. Deze avond wordt dit jaar gehouden op zondagavond 
19 december a.s. op de begraafplaatsen Westerbork (Kerkhoflaan) en Witteveen 
(mej. A. Talmaweg). Iedereen is van harte welkom op de begraafplaatsen,  die 
sfeervol verlicht zijn d.m.v. vuurkorven, fakkels en heel veel (waxine) lichtjes, 
tussen 18.00 en 19.30 uur. Hierbij gelden wel de op dat moment van toepassing 
zijnde RIVM corona voorschriften. Wanneer de lichtjesavond vanwege deze 
voorschriften niet door kan gaan melden we dat op onze website.

 

 Inloopspreekuur
Op 21 januari 2022 is er een inloopspreek-uur in Uitvaartcentrum “De Kim” van 16.00 uur tot 17.30 uur. 
Heeft u vragen, kom dan gerust langs. Wilt u niet zo lang wachten met uw vragen neem dan contact op met 
de administratie. We kunnen u veel informatie verstrekken over alles rondom uw lidmaatschap en uitvaart. 
We denken graag met u mee.

Vernieuwing in Uitvaart-
centrum “De Kim” 
Het Uitvaartcentrum “De Kim” is in 2021 gesausd en 
voorzien van nieuwe vloerbedekking. Hierdoor heeft het 
weer een mooie frisse maar warme uitstraling. 
De familiekamer is voorzien van 2 schilderijen van Agnes van 
Eupen genaamd; 'zicht op de toekomst'.
Tevens zijn er aanpassingen gedaan om diensten te kunnen 
streamen. Hiermee kunnen mensen die niet in de 
gelegenheid zijn om persoonlijk aanwezig te zijn, 
de dienst toch online bijwonen. 
We hebben ook een facebookpagina; uitvaartcentrum de 
kim Westerbork. 

Vereniging en UGNA 
Onze vereniging is een grote Uitvaartvereniging met meer 
dan 3000 leden en werkt al jarenlang samen met 
Uitvaartverzorging en Grafkistenfabriek 
Nieuw-Amsterdam (U.G.N.A.) te Coevorden. 
Uitvaartvereniging Westerbork e.o. beschikt ook over eigen 
medewerkers die uit het werkgebied komen en de omgeving 
goed kennen. 
Onder leiding van de uitvaartleider zorgen ze ervoor dat 
alles verloopt zoals u dit graag wilt en ze zijn zich ervan 
bewust dat de uitvaart respectvol moet worden uitgevoerd 
waarbij er tijd en ruimte is om afscheid te nemen. 

Adreswijziging 
doorgeven
Gaat u verhuizen? Vergeet dan niet uw nieuwe 
adresgegevens aan ons door te sturen. Zo weet u zeker dat u 
onze post blijft ontvangen. Verhuizingen worden namelijk 
niet automatisch door de gemeente aan ons doorgegeven.

Afscheid twee bestuursleden
Tijdens de Algemene ledenvergadering op donderdag 14 oktober jl. is er afscheid genomen van 2 bestuursleden.
Mw. Roelie Speelman uit Zwiggelte, die na 1 termijn heeft besloten te stoppen als bestuurslid en Dhr. Tiemo Beugel uit 
Westerbork.  Tiemo heeft een hele lange zittingstermijn volbracht van 41 jaar. Het ledenbelang stond bij hem altijd voorop. 
Het bestuur is hem hier zeer erkentelijk voor. Zowel Roelie als Tiemo kregen een passend afscheidscadeau. 
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