Nieuwsbrief
van Uitvaartvereniging
Zuid-Oost Drenthe
Inmiddels is de naam ‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’ helemaal
ingeburgerd. Gelukkig maar, want de vereniging houdt zich nu eenmaal
bezig met een gevoelig onderdeel van ieders leven. Daarbij is vertrouwen
onontbeerlijk. Vanuit onze professionele instelling proberen we de wensen die er op het gebied van begraven zijn, zoveel mogelijk vorm te geven.
Dit lukt ons aardig, blijkt uit de reacties die ons bereiken. Ieder jaar, tijdens onze Algemene Ledenvergadering, krijgen de leden de gelegenheid
om daarover met het bestuur van gedachten te wisselen. 15 november a.s.
is het weer zover. Terwijl wij daarnaast natuurlijk het hele jaar door open-

UITVAARTCENTRUM
WEITEVEEN
Aangezien stilstand achteruitgang is, blijft
‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’
naar de toekomst kijken. De opvang van
familie kwam in ons centrum in Weiteveen enigszins in de problemen. Binnenkort wordt daarom begonnen met de
bouw van een nieuwe familiekamer. Ook
de inrichting zal helemaal vernieuwd worden, zodat ons centrum in Weiteveen
straks weer helemaal bij de tijd is.

GELUIDSINSTALLATIE
Vorig jaar werd in de nieuwsbrief aangekondigd dat in beide uitvaartcentra de
geluidsinstallatie zou worden verbeterd.
Ook wilden we een nieuwe ‘ringleiding’
aanleggen. Deze werkzaamheden zijn
inmiddels afgerond. Daarmee voldoen we
aan de laatste technische ontwikkelingen
en eisen en kunnen we op dit gebied weer
even vooruit.

staan voor uw eventuele op- en aanmerkingen.
Dit jaar is naast het ‘zakelijke’ deel van de algemene ledenvergadering
ook de heer Bert de Raaf uitgenodigd. Hij vertelt over zijn boeiende maar
ook emotionele ervaringen rondom het zoeken en het herbegraven van
zijn oom de verzetsstrijder en naamgenoot Bertus de Raaf. Op uw komst
wordt gerekend.

BETAAL VOORAL NIET TE VEEL
In de loop der jaren heeft ‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’ een goede
naam opgebouwd. Twee belangrijke pijlers hebben daarvoor gezorgd:
1.

LAGE KOSTEN

2. GOEDE KWALITEIT.
Het verenigingsbeleid is er altijd op gericht geweest, dat de leden niet meer
kosten hoeven te betalen, dan voor hun uitvaart nodig is. Dit wat betreft het
kostenaspect. Met ‘goede kwaliteit’ bedoelen wij dat er zoveel mogelijk rekening
wordt gehouden met de wensen, zoals door de overledene zelf zijn vastgelegd of
met de naaste familie worden besproken. Dit beleid zien wij als onze
belangrijkste taak. In het veld met zoveel commerciële collega’s, handhaaft de
‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’ zich daar goed in.
Op onze website is precies te zien wat een uitvaart in de vorm van een
crematie of begrafenis kost voor onze leden. Hoe de zorgpakketten zijn
samengesteld is daarop ook goed te zien. Jongeren onder de 36 jaar kunnen voor
een ‘Pluspakket’ kiezen, een voordelige variant en een veelal dure
uitvaartverzekering is voor deze leeftijdscategorie helemaal niet nodig.
‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’ kent geen winstoogmerk en daarom
hoeft een uitvaart ook niet meer te kosten dan echt nodig is.

‘UITVAARTVERENIGING ZUID-OOST DRENTHE’ STEUNDE:

VOORZITTER GEERT SCHUILING:

Terugvinden verzetsman
Bertus de Raaf

‘Ons kent ons’ i
reden voor lidm

In de Tweede Wereldoorlog zijn er veel
mensen omgekomen. De meeste konden
worden teruggevonden omdat de Duitse
administratie zeer ‘pünktlich’ was. Maar
bij lang niet voor alle gesneuvelden was
dit het geval. Neem Bertus de Raaf, die op
28 juni 1924 in Emmer-Compascuum werd
geboren, waarvan de familie wel wist dat
hij was omgekomen, maar niet waar zijn
stoffelijke resten geborgen waren. Hierdoor kon zijn naaste familie dit hoofdstuk
nooit helemaal afsluiten.

Door de jaren heen zijn overlijden en
begraven niet de onderwerpen waar met
plezier over gesproken wordt. Nog steeds
niet, al is er een trend te bespeuren, dat
het praten over de dood wat meer open
wordt. In een gesprek met Geert Schuiling, voorzitter van ‘Uitvaartvereniging
Zuid-Oost Drenthe’, vertelt hij hoe dit
binnen deze vereniging speelt. We laten
hem vrijuit aan het woord.

Bertus de Raaf vervulde in de oorlog een
actieve rol in het verzet en moest, toen de
grond onder zijn voeten te heet werd,
samen met zijn vriend Jan Hof onderduiken. Hun onderduik adres was in Smilde
waar zij, door verraad, werden aangehouden en naar de gevangenis in Assen
gebracht. Niet veel later zijn beide vrienden naar Durchgangslager Amersfoort
gebracht en daar aan het werk gezet. Op
11 september 1944 wordt Bertus op transport gesteld naar concentratiekamp Neuegamme. Nog geen maand later, op 1
oktober van datzelfde jaar, wordt hij overgeplaatst naar het buitenkamp Lerbeck in
Porta Westfalica. Op 10 december al, nog
geen 10 weken later, sterft Bertus. Over de
omstandigheden daarvan is niets bekend,
ook niet wat er met het stoffelijk overschot is gebeurd. Onzekerheid, geen
afscheid kunnen nemen van kind en broer,
liet diepe wonden na bij zijn naasten. Ook
hoop, want wellicht leefde Bertus nog.
Bert de Raaf, een volle neef, zijn vader was
de broer van Bertus, heeft zijn leven lang
de frustraties van zijn vader Ab van dichtbij meegemaakt. Hij beloofde op zijn
vaders sterfbed een poging te doen om
helderheid te krijgen waar zijn oom
begraven lag. Via DNA-onderzoek zou een
zoekactie kunnen worden gestart. Met
hulp en betrokkenheid van Duitse kant
werd een plattegrond van een kerkhof
teruggevonden. Daar moest een massagraf zijn met daarin ongeïdentificeerde
personen. Al vrij snel was er een DNA

‘match’ en ontstond een gevoel van
opluchting. Eindelijk duidelijkheid. Inmiddels is Bertus de Raaf bijgezet in het familie graf in Heiloo, daaraan voorafgaand
was er een ceremoniële reis door Duitsland en Nederland. Porta Westfalica, Lerbeck, Neuengamme, Smilde en Kamp
Amersfoort werden bezocht, de omgekeerde reis die in 1944 was gemaakt.
Iedereen heeft recht op een begrafenis
naar wens. ‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost
Drenthe’ weet dit als geen ander. Samen
met anderen maakten zij de missie om
Bertus de Raaf te identificeren en te
begraven, op de wijze die door de familie
gewenst werd, financieel mogelijk. Nog
steeds staan er familieleden op de ledenlijst van de uitvaartvereniging en ook Bertus was indertijd één van de leden.

In ons meer dan 100-jarig bestaan maakten we een grote ontwikkeling door, weliswaar met kleine stapjes, maar intussen
is er aardig wat veranderd. Van oudsher
was het in Drenthe zo, dat in ieder dorp
wel een eigen begrafenisvereniging was.
Ook de buren speelden bij deze droeve
gebeurtenis altijd een belangrijke rol. Met
andere woorden: het bleef altijd ‘dicht bij
huis’. Liever geen vreemden erbij, dat
paste niet in de toen ‘gesloten’ gemeenschappen. Eigenlijk is dat tot in de zeven-

Neef Bertus de Raaf vertelt
gepassioneerd verhaal
Het voorafgaande verhaal is slechts een korte versie van wat zich in
werkelijkheid allemaal heeft afgespeeld. Tussen het besluit om een
zoektocht te starten naar de stoffelijke resten van Bertus de Raaf en
het daadwerkelijk vinden, is veel gebeurd. Tegenslagen en onverwachte hulp, maakten de zoektocht tot een spannend avontuur.
Bert de Raaf komt dit tijdens de Algemene Ledenvergadering op
maandag 15 november 2010 in het Cultureel Centrum ‘De Schalm’ in
Nieuw-Amsterdam, aanvang 20.00 uur, allemaal vertellen. Bert de
Raaf is een boeiend verteller en zal ongetwijfeld beginnen met het
verzetsverleden, de onderduik, de arrestatie en de deportatie naar
kamp Amersfoort van zijn oom. Waarna de zoektocht, die hij zelf
initieerde en persoonlijk aan meedeed, aan bod komt. Alsof er een
film wordt vertoond, zal het verhaal aan de luisteraar voorbij trekken.
Deze zoektocht werd overigens financieel mede mogelijk gemaakt
door ‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’.

is een belangrijke
maatschap!
tiger jaren ook wel zo gebleven. Paard en
wagen werden wel vervangen door een
limousine, maar al het andere bleef aardig
hetzelfde. De geldophaler was misschien
wel het eerste dat verdween. Een girootje
overschrijven kwam daarvoor in de plaats.
Ook de wensen die nabestaanden kenbaar
maakten, werden wat uitgebreider. Naast
fusies tussen de verschillende plaatselijke
verenigingen, begonnen ook verzekeringsmaatschappijen zich op de begrafenismarkt te bewegen. Onder het motto:
‘Schaalvergroting is voordelig’, kwamen er
steeds meer soorten polissen in omloop.
Professionalisering was een ander argument, maar de afstand tussen verzekeraar
en verzekerde werd steeds groter. Alsof
wij, ‘Uitvaartvereniging Zuid- Oost Drenthe’, niet professioneel kunnen werken.
Integendeel zou ik denken, waarbij onze
doelstelling van ruim 100 jaar geleden
nog steeds hoog in het vaandel kan blijven staan. Deze doelstelling is: Het zorgdragen voor een goede en gepaste uitvaart voor de leden, zonder het maken
van winst. Daar komt nog bij dat wij dicht
bij onze leden staan, omdat wij de gebruiken hier ter plaatse veel beter kennen, en
kunnen vertalen naar de wensen van onze
leden. Landelijk opererende maatschappijen hebben hier veel meer moeite mee.
Onze ‘overhead’ is mede door onze vrijwillige bestuurders alleen al veel lager; we
betalen geen directeurensalaris, onze
leden merken dit direct in hun portemonnee. Maar ook springen wij eruit met bijvoorbeeld onze Basis- en Pluspakketten;
die maken heel helder duidelijk waar onze
leden financieel aan toe zijn.
Straks, 15 november a.s., kunnen de leden
op de Algemene Ledenvergadering terecht
en rechtstreeks met ons communiceren.
‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’,
staat midden in het werkveld en loopt
voorop met persoonlijke begeleiding in
moderne uitvaartcentra en met medewerkers uit de streek. Dat zijn grote voordelen, sluit Geert Schuiling zijn betoog af.

Algemene
ledenvergadering
Agenda voor de Algemene
Ledenvergadering op
maandag 15 november 2010 in
het Cultureel Centrum De Schalm
te Nieuw-Amsterdam
Aanvang 20.00 uur

Geert Schuiling

1.
2.
3.
4.

c.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Opening door de voorzitter
Notulen v.d. vergadering d.d. 9 november 2009
Mededelingen
Financiële zaken
a. Financieel jaarverslag van 2009
b. Voorstel tot toevoeging van het resultaat aan
de algemene reserve
Behandeling van de begroting 2011
Vaststelling van het verzorgingspakket 2011
Vaststelling van de contributie voor het jaar 2011
Voorstel tot het houden van de algemene
ledenvergadering na 1 juli 2011
Bestuursverkiezing
a. Aftredend zijn de heren H.G. Schepers
en H.R. Dekker
Beide heren stellen zich opnieuw herkiesbaar en
worden door het bestuur als zodanig voorgedragen
Rondvraag
Sluiting

Aansluitend aan de vergadering zal de heer Bert de Raaf
een inleiding houden over zijn oom Bertus de Raaf.
Bertus de Raaf werd als verzetsman op 2 juni 1944 door
de Duitsers opgepakt. In Duitsland werd hij tewerkgesteld, waar hij later overleed. Na een lange zoektocht die
zijn neef Bert de Raaf ondernam, is begin dit jaar Bertus
de Raaf met behulp van DNA-onderzoek geïdentificeerd
en in Heiloo herbegraven. Aangezien leden van de familie
De Raaf nog steeds lid zijn van onze vereniging, hebben
wij financieel bijgedragen om deze bijzondere uitvaart
mogelijk te maken.

Coöp. Uitvaartvereniging
Zuid-Oost Drenthe u.a.
p.a. Hoofdstraat 134
7755 NN Dalerveen
telefoon 0524-22 15 13
email info@uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl
www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl

Kostenoverzicht 2011
Overzicht van de verzorgingspakketten voor het jaar 2011
Het verzorgingspakket bestaat uit 2 delen:
a. Aangeboden diensten in natura, waarvan de kosten geheel voor rekening komen van de vereniging en van toepassing zijn op alle
tariefgroepen.
b. Financiële vaste vergoedingen, welke per tariefgroep zijn vastgesteld.

Aangeboden diensten in natura
– Begeleiding van de uitvaartplechtigheid door de uitvaartleider, bij zowel een begrafenis alsook een crematie.
– Het verzorgen van de overledene (indien de verzorging van de overledene door een medische instelling wordt uitgevoerd, wordt
hiervoor € 65,00 vergoed).
– Beschikbaarstelling van de rouwauto.
– Beschikbaarstelling van de nodige dragers.
– Overbrengen van de overledene naar de kerk of gebouw, met aansluitend de begrafenis- of crematierit.
– Op de dag van de begrafenis: 2 bedienden voor de koffietafel.
– Gratis opbaring bij gebruik van het uitvaartcentrum te Nieuw-Amsterdam of Weiteveen.

Financiële vaste vergoedingen

Basispakket

Kosten van de lijkkist
Grafkosten
Drukwerkkosten
Opbaarkosten*
Kosten voor de koffietafel
Algemene vergoeding

€
€
€
€
€

142,50
225,00
162,25
246,50*
162,25
nvt

Crematie Pluspakket

Begrafenis Pluspakket

€ 142,50
€ 225,00
€ 162,25
€ 246,50*
€ 162,25
€ 1.090,00**

€ 142,50
€ 225,00
€ 162,25
€ 246,50*
€ 162,25
€ 3.820,00**

* Alleen bij thuisopbaring of gebruik van een uitvaartcentrum bij derden
** Het Crematie Pluspakket en het Begrafenis Pluspakket komen incl. de financiële vergoedingen vrij goed overeen met de werkelijke
kosten van een uitvaart. De vergoedingen zijn nooit meer dan de werkelijke kosten.
Leden tot en met 35 jaar, die over willen stappen naar een Pluspakket zijn geen extra kosten verschuldigd.

Contributieoverzicht 2011

Gezinsleden

Basispakket
Crematie Pluspakket
Begrafenis Pluspakket

€
€
€

60,00
100,00
197,00

Alleenstaande leden
€
€
€

30,00
50,00
98,50

N.b. Indien men lid wordt en men is ouder dan 35 jaar, dan is er een éénmalige instapcontributie verschuldigd,
welke afhankelijk is van de leeftijd. De administratie kan u hierover informeren
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.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 november a.s. moeten bovenstaande tarieven nog worden goedgekeurd.

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

