
Stilstand is achteruitgang
Bovenstaand gezegde geldt ook voor de uitvaartwereld. Zo werd bij

het samengaan van ‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’ met de

uitvaartvereniging uit Sleen toegezegd, dat de gebouwen snel aan de

eisen des tijds zouden worden aangepast. Na een ingrijpende

verbouwing wordt het uitvaartcentrum eind oktober op feestelijke

wijze heropend. Het uitvaartcentrum is nu klaar voor de toekomst en

het bestuur is blij met het resultaat. 

Het gebeurt tegenwoordig steeds meer dat uitvaartcentra worden gebruikt als
alternatief voor een afscheidsplechtigheid in het crematorium. Ook wij merken
dat. De technische crematie komt steeds meer voor. Dit betekent dat alleen de
overledene naar het crematorium wordt gebracht en dat de afscheidsdienst en
condoleance zelf worden gehouden in het uitvaartcentrum en niet in het crema-
torium. Het kostenaspect speelt hierbij een grote rol. Voor het cremeren kun je
tegenwoordig ook in Hardenberg terecht. Afgelopen maart is daar het nieuwe
crematorium De Lariks geopend. 

Het sfeervolle uitvaartcentrum in Sleen is nu niet alleen geschikt voor een
afscheidsdienst voorafgaand aan een begrafenis, maar ook zeer geschikt bij een
afscheidsdienst die voorafgaat aan een crematie. De persoonlijke wensen van de
invulling van de dienst zijn hierbij leidend. 

Helemaal nieuw in het uitvaartcentrum in Sleen is de 24-uurs opbaarkamer. Hier
kan een dierbare op elk moment zonder tijdsdruk worden bezocht. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar het resultaat van ons verbouwde uitvaart-
centrum? In oktober is de officiële opening en kunt u een kijkje komen nemen.
Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer hierover. 
Ons uitvaartcentrum in Sleen loopt hiermee voorop binnen onze vereniging. Ook
onze andere uitvaartcentra zullen worden aangepast. Indachtig de leus: Stil-
stand is achteruitgang.

Met vriendelijke groet,
Geert Schuiling, voorzitter

Nieuwsbrief 
van Uitvaartvereniging 
Zuid-Oost Drenthe

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

Bij overlijden:
0800-0242526
of 0524-515899

Beide nummers zijn dag en nacht
bereikbaar en verbinden u direct met de
uitvaartzorg.

Overige zaken:
0524-221513
Tijdens werkdagen is het kantoor aan de
Looweg 13b te Coevorden geopend van
9.00 tot 12.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden op:
www.uvzod.nl

Het overlijden van een lid dient altijd
gemeld te worden bij onze vereniging,
ongeacht waar u woont of verblijft in
Nederland.



Uitvaartcentrum Sleen
klaar voor de toekomst
Per 1 januari 2015 werd de vereniging ‘De
Laatste Eer Sleen’ en dus ook het uitvaart-
centrum onderdeel van ‘Uitvaartvereni-
ging Zuid-Oost Drenthe’. Bij dit samen-
gaan werd toegezegd dat het gedateerde
uitvaartcentrum snel zou worden aange-
pakt. Uitvaartzorg vraagt om goede facili-
teiten en daarvan maken onderdeel uit:
goede klimaatbeheersing, muziekweerga-
ve, dia- of videoprojectie en comfort. Kort-
om, huisvesting met goede faciliteiten.
Sleen is inmiddels voorloper op dit gebied
en voldoet aan alle gestelde eisen en is
daarmee een voorbeeld hoe in de toe-
komst onze andere uitvaartcentra opge-
knapt worden.

Aan alle genoemde voorwaarden wordt nu
voldaan. De ruimte voor genodigden is
warmer ingericht en van comfortabel
meubilair voorzien. Voldoende ruimte om
een afscheidsdienst te houden, zowel bij
een begrafenis als bij een crematie. 

Steeds vaker gebeurt het dat crematies
vanuit onze uitvaartcentra plaatsvinden.
Daarbij wordt de rust en tijd gegeven om
afscheid te nemen. Na de dienst wordt de
overledene naar het crematorium
gebracht, alleen of met de naaste familie.
Om dit op gepaste wijze uit te voeren, is
er een soort carrousel aangebracht aan de
kop van de zaal waar de kist tijdens de
dienst wordt geplaatst. Is de dienst afge-
lopen dan draait de carrousel dicht om de
kist te laten verdwijnen. Open of dicht, in
beide gevallen is er een afbeelding van
een smaakvolle bomenpartij te zien.

Er zijn twee opbaarkamers, die ook ver-
nieuwd zijn, één van de twee kan 24 uur
per dag worden bezocht. Indien u dit
wenst, krijgt u een sleutel mee om binnen

te komen. Bij de 24-uurs opbaring is er
veel vrijheid om afscheid te nemen. Van
tevoren hoeft er niet nagedacht te worden
hoe lang men bij de overledene wil blijven.
Tevens is er gelegenheid om koffie of thee
te drinken. Ook de familiekamer is onder-
handen genomen, vergroot en van nieuw
sfeervol meubilair voorzien.

Sleen voldoet hiermee aan alle eisen om
in de nabije toekomst aan de wensen van
onze leden te voldoen, terwijl onze mede-
werkers de flexibiliteit hebben om mee te
denken over de mogelijkheden die de uit-
vaartwereld biedt. Gebleven is Jannie
Wiers-Bredewold, die voor iedereen een
luisterend oor heeft en altijd klaar staat in
een periode van verlies.

Tot slot
Ons streven is ook om onze andere uit-
vaartcentra zo goed mogelijk te facilite-
ren. Hiervan houden we u op de hoogte.

Over de open dag die binnenkort in Sleen
wordt gehouden, leest u elders in deze
nieuwsbrief.

Bent u wel lid?
Deze nieuwsbrief wordt ook huis aan huis
bezorgd voor niet leden in het werkgebied
van ‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Dren-
the’. Dit doen we omdat veel mensen
‘overlijden nog als ver weg zien’. Als erva-
ringsdeskundigen weten wij dat de dood
op een onverwacht moment kan toeslaan.
Wanneer vooraf niets is geregeld, kan dat
extra pijnlijk zijn. Als niet-lid maakt u in
deze nieuwsbrief kennis met een partner
die dit kan helpen voorkomen. Naast een
aantal commerciële uitvaartverzorgers is
‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’
een ervaren speler, die voor u een groot
voordeel heeft. Doordat er wordt gewerkt
zonder winstoogmerk kunnen wij de
tarieven laag houden. Wij hebben een
sterke binding met Zuid-Oost Drenthe en
weten precies wat daar speelt. Allemaal
argumenten om deze Nieuwsbrief eens
wat aandachtiger te bekijken en de op de
achterzijde vermelde tarieven te vergelij-
ken. Het is verstandig om op tijd de zaken
rond overlijden te regelen. Zo komen
nabestaanden niet voor verrassingen te
staan. Wilt u meer weten, neem dan con-
tact met ons op. De bereikbaarheid vindt
u op de voorkant van deze nieuwsbrief.



Uitnodiging uitvaartcentrum Sleen
Op vrijdag 28 oktober a.s. wordt het gerenoveerde uitvaartcentrum van de ‘Uitvaart-
vereniging Zuid-Oost Drenthe’ in Sleen officieel geopend. Wij nodigen onze leden en
belangstellenden uit om daarbij aanwezig te zijn. Voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd. De openingshandeling zal door wethouder Jeroen Huizing worden
verricht. 

Na de opening is er gelegenheid om uitgebreid rond te kijken en kennis te maken
met ons vernieuwde uitvaartcentrum. Onze medewerkers wijzen u daarbij graag de
weg en vertellen u over de veranderingen. We zijn ervan overtuigd dat het ver-
nieuwde uitvaartcentrum de komende jaren een nog betere omgeving biedt die
past bij het afscheid nemen van een overledene. 

Wanneer: vrijdag 28 oktober
Tijd: van 15.00 uur tot 17.00 uur
Adres: Begraafplaats Sleen
Boterakkersweg 6, 7841 CD Sleen

Informatie-
voorziening
De informatievoorziening naar onze leden
toe proberen wij zo volledig mogelijk te
doen. Op onze website is veel informatie
te vinden. Wijzigingen van adresgegevens
of gezinssamenstelling kunnen via deze
website of telefonisch aan Linda Assen of
Annette Kluitenberg worden doorgege-
ven.
Het is ook mogelijk om bij ons een uit-
vaart vooraf te regelen. Wij kunnen u
informeren over de mogelijkheden van
begraven en asbestemming na crematie.
Om deze zaken inzichtelijk te maken heb-
ben wij een passende spreekkamer en
presentatieruimte ingericht.
Het kantoor en onze informatieruimte zijn
samen ondergebracht in het Uitvaart-
Infohuis. U bent van harte welkom. Wij
zijn op werkdagen geopend van 9.00 tot
12.00 uur of op afspraak.

Uitvaart-Infohuis
Looweg 13b, 7741 EG Coevorden
telefoon 0524-22 15 13
info@uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl
www.uvzod.nl

Uitnodiging
De algemene ledenvergadering
vindt plaats op maandag 28 november 2016
in Zalencentrum d’Aol Meul te Veenoord,
aanvang 20.00 uur.

De complete agenda met de daarbij beho-
rende stukken liggen ter inzage bij de
administratie: Looweg 13b, 7741 EG Coevor-
den, telefoon (0524) 22 15 13.

Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe
Looweg 13b, 7741 EG Coevorden
telefoon 0524-22 15 13
e-mail info@uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl
www.uvzod.nl



Kostenoverzicht 2017
Contributieoverzicht voor het jaar 2017

Leden vanaf 18 jaar

Basispakket € 43,00
Crematie Pluspakket € 68,00
Begrafenis Pluspakket € 127,00

N.b. Indien men lid wordt en men is ouder dan 35 jaar, dan is er een éénmalig instaptarief verschuldigd, welke afhankelijk is van de
leeftijd. Voor kinderen tot 18 jaar is geen contributie verschuldigd, doch zij dienen wel bij ons geregistreerd te staan. 

Overzicht van de verzorgingspakketten voor het jaar 2017

Het verzorgingspakket bestaat uit 2 delen:

a. Aangeboden diensten bij een overlijden (de kosten hiervan komen voor rekening van de vereniging en gelden voor alle 
verzorgingspakketten)

b. Financiële vergoedingen (deze komen altijd naast de aangeboden diensten genoemd onder a.)

Ad. a. Aangeboden diensten bij een overlijden, welke voor alle verzorgingspakketten van toepassing zijn 

– Begeleiding van de uitvaartplechtigheid door de uitvaartleider 
– Het verzorgen van de overledene (indien de overledene door een medische instelling wordt verzorgd, 
wordt hiervoor maximaal € 100,- vergoed )

– Beschikbaarstelling van de rouwauto  
– Overbrengen van de overledene naar de kerk of gebouw met aansluitend de begrafenisrit/crematierit
– Op de dag van de begrafenis: 2 bedienden voor de koffietafel
– Gratis opbaring bij gebruik van het uitvaartcentrum te Nieuw-Amsterdam, Coevorden, Weiteveen of Sleen
– Beschikbaarstelling van de nodige dragers 
– Het condoleanceregister van Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe
– Beschikbaarstelling van de condoleanceruimte in het uitvaartcentrum te Nieuw-Amsterdam, Coevorden, Weiteveen of Sleen

(Worden de aangeboden diensten door derden verricht, mits vooraf hiervoor toestemming wordt verleend, dan wordt 
hiervoor een vast bedrag van € 1.275,- vergoed, aangevuld met de financiële vergoedingen.)

Ad. b. Financiële vergoedingen (plus de aangeboden diensten genoemd onder a.)

Basispakket Crematie-Plus Begrafenis-Plus
Kosten van de lijkkist € 280,00 € 280,00 € 280,00
Gebruik condoleanceruimte € 225,00* € 225,00* € 225,00*
Drukwerkkosten € 165,00 € 165,00 € 165,00
Opbaarkosten € 280,00** € 280,00** € 280,00**
Vergoeding koffietafel € 230,00 € 230,00 € 230,00
Algemene vergoeding € 0,00 € 1.200,00*** € 4.200,00*** 
* Uitsluitend in het crematorium
** Bij thuisopbaring of gebruik van een uitvaartcentrum bij derden
***Deze vergoeding kan nimmer hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten

Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 november a.s. moeten bovenstaande tarieven nog worden goedgekeurd.

Wij verzoeken u om adreswijzigingen of wijzigingen in de gezinssamenstelling (o.a. geboortes) aan ons door 
te geven. Dit kunt u doen via onze website, e-mail of telefonisch.

www.uvzod.nl – e-mail info@uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl – telefoon 0524-22 15 13


