
Doordat wij geen winstoogmerk nastreven kunnen 

wij ons volledig richten op uw wensen. Het overlijden 

van een dierbare gaat immers gepaard met emotie. 

In een kort tijdsbestek moet er veel geregeld worden. 

Dan is het goed om te weten dat in uw naaste 

omgeving een vereniging aanwezig is die voor u 

een persoonlijke en goed verzorgde uitvaart  kan 

verzorgen.

De contributie bedraagt 16 euro per persoon per 

jaar. Automatische betalers krijgen 1 euro korting. 

Kinderen tot 18 jaar gratis lid bij de ouders. Als u lid 

wil worden van onze vereniging dan kan je tot 3O 

jaar gratis instappen.

Meer informatie

Voor verdere info zie onze website:  

www.uitvaartverenigingleek.nl  of email:  

info@uitvaartverenigingleek.nl. 

U kunt ook telefonisch contact opnemen met 

Gerard de Jong, De Wiecken 14,  9351 AX Leek. 

Telefoonnummer O594 - 514 523.

  Samen met  familie en nabestaanden 
het ontzorgenbij een overlijden

Uitvaartvereniging Leek is al sinds 19O6 actief in Leek en omgeving. In het begin konden ook schippers lid van onze vereniging  
worden.  Dus mensen zonder een vaste verblijfplaats. Vanaf ongeveer 193O werd het noaberschap meer omgezet in 
begrafenisverenigingen.

Nog niet eens zo heel lang geleden droegen op het 
platteland buren zorg voor elkaars uitvaart. Dat was 
Noaberschap. Vanuit dit Noaberschap ontstonden de 
uitvaartverenigingen als georganiseerde verbanden. 
De lokale betrokkenheid is er nog altijd, in de vorm 
van de vrijwilligers die het werk als bestuursleden, 
verzorgsters en dragers uitvoeren.
De uitvaartvereniging verzorgt voor haar leden in 

Niemand staat graag stil bij het afscheid van het leven, maar als het zover is wil je dat 
alles omtrent de uitvaart met zorg een aandacht geregeld wordt.

nauw samenwerking met de uitvaartverzorger de 
begrafenis of crematie. De vereniging heeft geen 
winstoogmerk en het beleid is er op gericht om de 
kosten voor de leden laag te houden.

Sinds 1 juli 2O13 zijn de uitvaartverenigingen van  
Leek en Tolbert eigenaar van de aula.
De aula is ondergebracht in een stichting: Stichting 
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■ ROUWCENTRUM-AULA OUD ZUID,  OUDE ZUIDERWEG 13 te  LEEK

Er komt een moment 
   dat je los moet laten wat je lief is...

Uitvaartkrant voormalige gemeenten 
                     Leek en (gedeeltelijk) Zuidhorn

Rouwcentrum-Aula Oud Zuid.

Na aanpassingen zowel van binnen als buiten 
kunnen allerlei diensten en faciliteiten aangeboden 
worden. De aula beschikt over drie opbaarkamers. 
Deze zijn 24 uur per dag beschikbaar voor familie en 
nabestaanden.

De nieuw ingerichte familiekamer biedt u de 
gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te 
gebruiken. De grote zaal in de aula is geschikt voor 

het houden van uitvaartdiensten en condoleances. 
Deze zaal is flexibel in te richten afhankelijk van het 
aantal personen. 

Video- en geluidsapparatuur zijn aanwezig, de zaal is 
voorzien van een beamer en ringleiding.
Ook is het mogelijk om een opname op een usb stick 
te laten maken. 
Daarnaast is een orgel aanwezig om een uitvaart-
dienst te begeleiden.

Wij zijn er graag voor u, ongeacht welke uitvaart-
verzorger de uitvaart samen met u verzorgt.

Voor inlichtingen over het gebruik van de aula kunt  
u contact opnemen met de beheerder  telefoon
O6-198O 4724 of via uw eigen uitvaartverzorger.

Deze uitgave is van alle uitvaartverenigingen in de voormalige gemeenten Leek en (gedeeltelijk) Zuidhorn:
 “VOOR ELKAAR” (Den Horn, Enumatil, Oostwold, Midwolde-Pasop-Lettelbert), LEEK, TOLBERT en “De LAATSTE EER” Zevenhuizen.



Hiermee begint het gedenkboek van de vereniging ‘Draagt Elkanders 

Lasten’ te Urk en beschrijft de omstandigheden en noodzaak tot 

het oprichten van fondsen, die ten grondslag liggen aan de huidige 

uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. 

De uitvaartverenigingen die nu verenigd zijn in Nardus 

samenwerkende uitvaartorganisaties hebben recent het  

predicaat 'immaterieel erfgoed' ontvangen.

Deze verenigingen waren destijds de plaatselijke sociale verzekeraars 

en zijn het perfecte voorbeeld van een, door onze regering zo 

gewenste, participatiemaatschappij. Deze verenigingen voorzien 

in een belangrijke maatschappelijke schakel waarin de leden voor 

en door elkaar voorzien in het verzorgen van een uitvaart, die de 

plaatselijke tradities koestert, beschermt en handhaaft.

Nardus zal haar uiterste best doen om deze verenigingen te 

beschermen, bij te staan in diverse vraagstukken, te verbeteren waar 

nodig, maar bovenal om de oude traditie van het “Noaberschap in de 

lokale uitvaart”, ook voor ons nageslacht, in stand te houden.

Leen van Loosen

Voorzitter Nardus 

   

Nu regelen voor later…
De kosten van een uitvaart kunnen behoorlijk 
oplopen. Om deze kosten te dekken kunt u zelf 
sparen, een verzekering afsluiten en bijvoorbeeld lid 
worden van een lokale uitvaartvereniging. Wanneer 
u voor dit laatste kiest, dan weet u dat u niet te veel 
betaalt voor uw uitvaart. 

Zij werken zonder winstoogmerk en veelal met een aantal 

vrijwilligers, waardoor de kosten lager liggen dan bij commerciële 

partijen. 

Voor u en uw nabestaanden is het belangrijk te weten wat het 

lidmaatschap, bij uw lokale uitvaartvereniging, precies voor u 

betekent. Er zijn grote verschillen in de pakketten die verenigingen 

aanbieden. Van basispakket tot zeer uitgebreid. Er zijn ook 

verenigingen die geen keuzemogelijkheden hebben. Laat u goed 

informeren. U wilt uw nabestaanden toch niet achterlaten met 

onverwachte extra kosten?

Uw lokale uitvaartvereniging 
werkt zonder winstoogmerk

Noaberschap

Onderdeel van het lidmaatschap van Nardus is het werken volgens 

de kwaliteitsnormen  die Nardus voor uitvaartverenigingen 

heeft vastgesteld, de zogenaamde Nardus-Norm.                                               

Een groot voordeel van het lidmaatschap van Nardus is dat het 

bestuur van uw vereniging zich tot Nardus kan wenden voor  zowel 

bestuurlijke ondersteuning als advies. 

De Nardus-Norm op hoofdlijnen 

1.  Het kwalitatief goed  verzorgen van de uitvaart voor de leden 

omvat alles rond de uitvaart. 

2.  Een goede financiële huishouding van de vereniging is 

noodzakelijk om zowel nu als in de toekomst de uitvaart te 

kunnen blijven verzorgen voor de leden.

3.  Om  goed te kunnen besturen is het nodig dat het bestuur 

beschikt over kennis op heel verschillende gebieden. De Nardus 

Norm geeft handvatten voor een goede samenstelling van een 

bestuur. 

Als lid van een plaatselijke uitvaartvereniging vertrouwt men erop 

dat hun toekomstige uitvaart in goede handen is. Hoe ver deze ook 

weg is… 

Een kwestie van vertrouwen voor nu en voor de toekomst!       

Deze krant wordt u aangeboden door de 
uitvaartvereniging in uw dorp of omgeving. Zij 
bestaan vaak al meer dan 1OO jaar, hebben de 
meeste leden in het dorp en worden bestuurd door 
een vrijwillig bestuur.
 

Bestuursleden blijven vaak (te) lang tijd zitten omdat het lastig 

is om een opvolger te vinden. Want wie wil er nu nog bestuurslid 

worden van een uitvaartvereniging? Bij navraag is het nieuwe 

bestuurslid vaak heel positief. Als bestuurslid is het noodzaak veel 

kennis van zaken te hebben.

 

Belangstelling?

Kijk eens wat uw plaatselijke uitvaartvereniging te bieden heeft. 

Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Ga hierover eens in 

gesprek met een bestuurslid. Ze zullen u dankbaar zijn!

 

'Noaberschap in de lokale uitvaart' past binnen de 

participatiemaatschappij die onze regering heeft ingevoerd. Voor 

de lokale uitvaartvereniging is dit niet nieuw. Zij doen dit vaak al 

meer dan 1OO jaar.

Waarom lid zijn van een 
uitvaartvereniging?

Vertrouwde kwaliteit.
Nu en in de toekomst. 
De landelijke koepel Nardus zet zich tomeloos in voor haar ‘gezonde leden’. Nardus zorgt 
voor het instellen van een aantal belangrijke criteria de zogenaamde Nardus-Norm. 

“Het was in het voorjaar 1898, toen enkele visschers met elkander de 

gedachte bespraken, om op ons eiland een ziekenfonds op te richten. 

Van nabij was het die mannen bekend, welk een diepe armoede daar 

werd geleden in die gezinnen, waar de man en vader op het ziekbed 

was geworpen, onmachtig voor vrouw en kinderen het noodige te 

verdienen.”

Al meer dan 1OO jaar met zorg, aandacht en respect 

Het aloude ‘burenplicht’ lag ten grondslag aan het 

oprichten van begrafenisverenigingen.  De minder 

bedeelden konden daardoor ook een waardig afscheid 

betalen. De leden van de vereniging deelden deze zorg 

met elkaar. Er werd een basispakket opgesteld met 

diensten die beschikbaar waren wanneer een lid kwam 

te overlijden. 

De uitvaartvereniging van deze tijd is verplicht een 

gezond financieel beheer te voeren om haar leden 

tegemoet te kunnen komen met een financiële bijdrage, 

een ‘ledenkorting’ genoemd, die beschikbaar komt bij 

het overlijden van een lid. 

Een vereniging is per definitie een non-profit organisatie, 

die met de jaarlijkse contributie, de ledenkorting en een 

pakket aan diensten in balans blijft. Zo kunnen leden 

profiteren van een lage contributie, dat was al zo in de 

tijd van onze overgrootouders en is nu nog steeds zo! In 

tegenstelling tot commerciële instellingen wordt er geen 

winst gemaakt. Genoeg redenen om lid te worden van 

een uitvaartverenging!

Noaberschap bij de lokale 
uitvaartverenigingen zorgt 
voor een uitvaart op maat 
die precies past bij de 
cultuur en omgeving waar 
de overledene heeft geleefd, 
gewerkt en gewoond. wat telt. Dat maakt onze branche kwetsbaar. Wij moeten niet alleen nu 

onze afspraken nakomen, maar ook over 100 jaar, voor de baby’s van 

vandaag, die net lid zijn geworden.

De Nardus-Norm geeft verenigingen inzicht in zaken, zodat zij kunnen 

zorgen een financieel gezonde en transparante vereniging te worden en 

blijven.

Wilt u lid worden van een uitvaartvereniging of bent u al lid, vraag het 

bestuur naar deze Nardus gedragscode. Dan weet u zeker dat het goed zit.

De Nardus-Norm
Nardus leden leveren al vele jaren sterk 
gepersionaliseerde uitvaarten van een hoog 
kwaliteitsniveau. Het waarborgen van de 
dienstverlening op dit kwaliteitsniveau heeft 
geresulteerd in de Nardus-Norm. 

Vertrouwen is een groot goed in onze branche

De leden betalen jarenlang contributie en vertrouwen erop 

dat daar integer mee  wordt omgegaan. Een goed verzorgde 

uitvaart voor de overledene is voor de nabestaanden alles 

Een lokale uitvaartvereniging
past binnen onze participatiemaatschappij
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Uitvaartvereniging ”De Laatste Eer” te Zevenhuizen is 

opgericht  op 27 maart 19O8. De slogan destijds was’ 

een Uitvaartvereniging “zonder enig winstoogmerk, 

rekening houdend met “al uw persoonlijke wensen”. 

De vereniging bestaat dus al meer dan 100 jaar! En 

aan de doelstelling, zoals destijds verwoord, is in feite 

niets veranderd. Bij de oprichting van de vereniging 

destijds was niet iedereen direct enthousiast. Het 

was aan de ene kant een vereniging die gevoelens 

van een taboe opriep, want over de dood werd 

niet gesproken, doch aan de andere kant zag men 

ook wel de toegevoegde waarde van een Uitvaart 

Vereniging. Als lid van de vereniging kon men een 

beroep doen op een uitvaartverzorger en dragers 

en men kon een deel van de kosten voor de uitvaart 

vergoed krijgen. Eigenlijk is het principe van de 

hedendaagse uitvaartvereniging vandaag de dag 

nog steeds hetzelfde, met dien verstande dat de 

 Uitvaartvereniging 
         “De Laatste Eer” te Zevenhuizen                  

uitvaartbranche in de loop der tijd geprofessionaliseerd 

is. Ook vanwege de regels die rond een uitvaart 

door de overheid worden opgelegd. In de huidige 

uitvaartbranche vindt men dan ook steeds meer 

gecertificeerde uitvaartverzorgers die voldoen aan de 

gestelde eisen. Ook Uitvaartvereniging De laatste Eer 

werkt samen met een gecertificeerd uitvaartverzorger, 

namelijk de firma Westera in Vries. Samen met de 

uitvaartverenigingen in de de “oude” gemeente Leek 

hebben we een gezamenlijk contract met genoemde 

firma. Belangrijk bij het lidmaatschap van onze 

vereniging is dat indien ouders lid zijn, kinderen tot 18 

jaar ook gratis lid zijn. Bij het bereiken van de 18-jarige 

leeftijd dienen kinderen echter zelf lid te worden. 

Aanmelden kan eenvoudig bij de penningmeester 

(info@pjws.nl  of telefoonnummer: O6-13985599) 

De vereniging heeft een link op de website van 

Zevenhuizen (www.7huizen.nl) 
Uitvaartvereniging Tolbert vierde vorig jaar het 

11O-jarig bestaan. In april 2O18 vond de Algemene 

Ledenvergadering plaats in de Aula aan de 

Oude Zuiderweg te Leek. Na de gebruikelijke 

agendapunten, was het woord aan de voorzitter van 

de landelijke koepel Nardus dhr. Leen van Loosen. 

De landelijke koepel Nardus heeft een gedragscode 

uitvaartzorg ontworpen, om aan te geven dat een 

uitvaartvereniging voldoet aan alle eisen, zoals 

in de statuten van de vereniging is verwoord. Na 

beoordeling van de ingediende aanvraag heeft 

Nardus besloten om de gedragscode

toe te kennen en uit te reiken op de Algemene 

Uitvaartvereniging Tolbert  voldoet  
                        aan gedragscode uitvaartzorg         

Ledenvergadering in april j.l.

Dhr. Leen van Loosen feliciteerde de vereniging met 

het behaalde resultaat en overhandigde daarna hij 

de oorkonde en het bijbehorende schildje aan de 

voorzitter de heer Hendrik van Wijk.

Voorkom onnodig hoge kosten van een uitvaart!

Elk afscheid is het begin van een herinnering 

Niets is zo moeilijk als afscheid nemen van een geliefd persoon. 
Het is een proces vol verdriet, machteloosheid en onzekerheden. 
Daarom is mijn uitvaartverzorging gebaseerd op persoonlijke aandacht. 

Klaar staan voor nabestaanden zolang het nodig is. 
Luisteren naar herinneringen.  
Emoties een plaats geven. 

Tijd bieden om in alle rust een keuze te maken. 
Alleen dan ontstaat een uitvaart met een persoonlijk karakter.
Een begrafenis of crematie die echt in het teken staat van de  
overledene en recht doet aan de emoties van de achterblijvers. 

Caroline de Widt 

Voor meer informatie:  vlinderuitvaartverzorging.nl 

050-5035453 / 06-21956124

Tammo Oldenhuis, uitvaartverzorger 
bij Westera Uitvaartverzorging:

“Het is fi jn om als geboren 
‘Westerkwartierder’ uitvaarten te mogen 
verzorgen in het Westerkwartier.”

Westera Uitvaartverzorging
0592-543082   050-3092260
www.westera.nl   info@westera.nl

vlnr:  Martin de Jong, Diana Kobes, Fokky Russchen-Doetjes, Hennie Steenhuis-Oldenburger en Wobbe Gorter.

Vier kleine uitvaartverenigingen, hebben de handen 
in een geslagen en zijn gefuseerd met elkaar tot 1 
nieuwe vereniging. Voor elke vereniging werd het 
steeds moeilijker om de financiële eindjes aan elkaar te 
knopen, wat mede wordt veroorzaakt door een geringe 
aanwas van nieuwe leden.

Het afgelopen jaar hebben de besturen van de uitvaart-
verenigingen van Den Horn, Enumatil en Midwolde-Pasop-
Lettelbert en Oostwold een aantal indringende, positieve 
gesprekken gevoerd, hierbij zijn ze geholpen door de 
Fede-ratie Groningen, wat er toe geleid heeft dat er per 1 
januari 2O19 een nieuwe uitvaartvereniging is ontstaan voor 
al onze leden.

De naam van de nieuwe vereniging is  Uitvaartvereniging 
"VoorElkaar’’ De statutaire vestigingsplaats is 
Oostwold. 

Het bestuur van de nieuwe vereniging wordt gevormd door:
dhr. J.H. Moes uit Den Horn, voorzitter
mevr. J.W. ter Veer-van der Heide uit Oostwold, secretaresse
dhr. G. Westhuis uit Tolbert, penningmeester

en dhr. L. Bolhuis uit Oostwold, dhr. H. Horinga uit Niekerk, 
dhr. K. Veenstra uit Den Horn en
dhr. A. H. Vink uit Zuidhorn als leden.
 
Op dit moment zijn de nieuwe bestuursleden al druk 
doende en zijn de statuten klaar en het reglement ligt ter 
bevestiging.

Evenals voorheen het geval is, zal Westera Uitvaart-
verzorging uit Vries ook voor de leden van uitvaart-
vereniging ’’VoorElkaar’’ vanaf 1 januari 2O19 de uitvaart 
van de leden gaan verzorgen.

Westera Uitvaartverzorging is telefonisch te bereiken 
onder nummer O592-543O82.

Als domeinnaam voor de nieuwe vereniging is 
"uitvaartverenigingVoorElkaar” vastgelegd. Aan een 
website en logo voor de nieuwe vereniging wordt gewerkt. 

Als er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen met de 
secretaresse: leden@uitvaartverenigingvoorelkaar.nl 

Uitvaartvereniging "VoorElkaar’’

Word lid.  Voor slechts € 19,5O per jaar! 

Wilt u meer informatie?  

Bel met O594-51455O of kijk op

www.uitvaartverenigingtolbert.nl

Staand vlnr: Lourens Bolhuis, Kees Veenstra, Abel Vink en Henk Horinga
Zittend: Jannie ter Veer, Jaap Moes en Gert Westhuis

Van 4 uitvaartverenigingen naar 1


