UITVAARTSPECIAL

JANUARI 2016

‘Hoe wilt u dat uw
uitvaart eruitziet?’
ACTIVITEITEN

AGENDA
DE RUITER UITVAARTZORG:
EEN VERTROUWD GEZICHT IN DE REGIO

Lezing Nederlandse
Vereniging voor Euthanasie
(NVVE)
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur

Afscheid nemen doe je met je hart. Dat betekent dat u persoonlijk afscheid
neemt van een dierbare, op een manier die past bij de relatie die u met de
overledene had. U laat zo zien wat hij of zij voor u betekende.
De dood laat ons zien hoe broos en
kwetsbaar wij mensen zijn. In de
moeilijke dagen na een overlijden
ervaren wij wat we voor u kunnen
betekenen aan steun, kracht en troost
en in de helpende hand bij de dingen
die moeten gebeuren. Er komt zoveel op
u af. Er moet zoveel geregeld worden,
terwijl u nog verdoofd bent. In deze
moeilijke momenten van afscheid is
het als familie goed om u gesteund
te weten door een uitvaartverzorger
die u aanvoelt en u begeleidt door de
dagen heen. De Ruiter Uitvaartzorg is
een onafhankelijke en kleinschalige
uitvaartonderneming met een unieke
en betrokken benadering. Wij bieden
kwaliteit en deskundigheid in Uitvaartzorg in een breed werkgebied rondom
Ede, Veenendaal, Wageningen en
omgeving, de regio Rijn en Vallei.

Unieke werkwijze

Ook voor een uitvaart kunt u zelf kiezen
voor een stijl die bij u past. Voor ons
is het cruciaal dat de uitvaart aansluit
op uw persoonlijke situatie. Alleen op
die manier wordt een uitvaart uniek.
Maatwerk, vormgegeven in nauwe
samenspraak met nabestaanden.
In de dagen na het overlijden worden
samen met u alle aspecten van de
uitvaart besproken. En wat ons betreft
hoeft niet alles binnen enkele uren al
beslist te worden. U krijgt de tijd en
ruimte om de juiste keuzes te maken.
Zo ontstaat er gaandeweg een persoonlijk en passend afscheid.
De mogelijkheden en de daarbij behorende kosten worden benoemd. Aan
de hand van uw wensen worden de
kosten in kaart gebracht van de door
u gewenste uitvaart. U ontvangt op de

Woensdag 23 maart
• Congrescentrum De Reehorst,
Bennekomseweg 24, 6717 Ede
Maandag 18 april
• Restaurant De Vendel,
Vendelseweg 69,
3905 LC Veenendaal
Donderdag 12 mei
• Hof van Wageningen - Hotel &
Congrescentrum, Lawickse Allee 9,
6701 AN Wageningen

eerste of tweede dag na
melding van een overlijden een
kostenraming. Uiteraard bewaken
wij het geheel en houden we het
overzicht, zodat u achteraf niet
wordt geconfronteerd met
nare verrassingen.
Door de wijze van begeleiding van
dit afscheid krijgt u als nabestaande
meer grip op uw situatie en ontstaat
er ruimte om eigen beslissingen
te nemen. Met onze deskundige ondersteuning en
begeleiding kan het
afscheid een troostend
afscheid worden.
Samen maken we
het verschil,
zodat u een passend
en persoonlijk
afscheid krijgt. •

Uitvaartleidster Dineke de Ruiter
&
Uitvaartleider John Visser

Lezing ‘Erfrecht en
(Levens) Testament’
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur

Beoordelingen
De Ruiter Uitvaartzorg

9,7

SAMENWERKING MET PROFESSIONELE PARTNERS
Eén van de sterke punten van De
Ruiter Uitvaartzorg Ede-VeenendaalWageningen is de nauwe samenwerking
met andere professionele partners. Die
samenwerking beperkt zich niet alleen
tot de crematoria en begraafplaatsen in
onze regio, maar ook restaurant Vroeger
in Ede, Van de Lustgraaf & Jansen
Natuursteen in Veenendaal en

bloemist Daan Meurs in Apeldoorn
(zie ook elders in deze krant, red.)
leveren toegevoegde waarde op het
gebied van uitvaartzorg.
In deze krant kunt u kennismaken met
bedrijven, instanties, hulpverleners en
therapeuten die een relatie kennen met
uitvaartzorg en met ons bedrijf. •

We doen het samen, betrokken en nauwgezet, met oog voor detail.
De overledene en diens nabestaanden staan bij ons allen centraal.
Uitvaarthuys de Vallei te Ede
Uitvaarthuys de Vallei te Veenendaal

Voorsterweg 10A, 6717 GS Ede
Kerklaan 3, 3905 MC Veenendaal

WWW.DERUITERUITVAARTZORG.NL

Maandag 11 april
• Hof van Wageningen - Hotel &
Congrescentrum, Lawickse Allee 9,
6701 AN Wageningen
Woensdag 20 april
• Congrescentrum De Reehorst,
Bennekomseweg 24, 6717 Ede
Donderdag 26 mei
• Restaurant De Vendel, Vendelseweg 69,
3905 LC Veenendaal

Lezing Afscheid nemen
vanuit Liefde; Het opnieuw
inkleuren van je leven
door Simone Schreiber
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
Donderdagavond 18 februari
• Wijkcentrum Het Kernhuis,
Parkrand 60, 6714 GN Ede

Inloopavond uitvaartzorg
Maandag 7 maart
• Uitvaarthuys De Vallei, Voorsterweg 10,
6717 GS Ede
Donderdag 17 maart
• Uitvaarthuys De Vallei, Kerklaan 3,
3905 MC Veenendaal
Dinsdag 10 mei
• Uitvaarthuys De Vallei, Voorsterweg 10,
6717 GS Ede
Dinsdag 31 mei
• Uitvaarthuys De Vallei, Kerklaan 3,
3905 MC Veenendaal

KEURMERK UITVAARTZORG

Zachte, aaibare
gestoffeerde kisten
Uitvaartkisten zijn over het algemeen hard en koud. De dood ís al zo hard en
vraagt om enige verzachting. Wij zijn ervan overtuigd dat juist een kist hieraan
een positieve bijdrage kan leveren.
Zavadi uitvaartkisten zijn uniek en
onderscheiden zich door de toepassing
van in het oog springende katoenen en
linnen stoffen, voorzien van een zachte,
gewatteerde tussenlaag.
Door het gebruik van deze materialen
voelen deze kisten zacht aan en hebben
ze een hoge aaibaarheidsfactor.

Dit maakt voor de nabestaanden zowel
letterlijk als figuurlijk de afstand tot de
kist en daarmee de overledene kleiner.
In combinatie met de diverse dessins
geeft dit de kist een persoonlijke en
vriendelijke uitstraling.
Vanzelfsprekend wordt hiervoor gebruik
gemaakt van afbreekbare materialen. De gestoffeerde
kisten zijn geschikt
voor zowel cremeren als
begraven. Voor de bekleding is een unieke stoffenlijn samengesteld, bestaande
uit diverse dessins en een aantal effen
linnen stoffen.

Zekerheid en

kwaliteit

Deze kistenlijn is een unieke aanvulling
op het huidige uitvaartkistenassortiment
in een tijd die wordt gekenmerkt door
een steeds grotere vraag naar een meer
persoonlijke invulling van het afscheid.
Interesse in deze kisten? Neem dan
contact op met De Ruiter Uitvaartzorg.
Wij laten u graag het gehele assortiment
zien en voelen! •

Een uitvaart is een emotionele gebeurtenis. U wilt dat de uitvaartondernemer
de uitvaart verzorgt met respect voor de overledene en begrip voor de naasten.
En u wilt er later met een goede herinnering aan terugdenken. Daarom stelt het
Keurmerk Uitvaartzorg kwaliteitseisen aan uitvaartondernemers in Nederland.
Uitvaartondernemingen die het Keurmerk
hebben, staan voor transparantie en
betrouwbaarheid. De Ruiter Uitvaartzorg
verplicht zich door het voeren van het
Keurmerk Uitvaartzorg om de kwaliteit
van de eigen dienstverlening constant
op peil te houden. De zes zekerheden
van het Keurmerk Uitvaartzorg bieden u
als nabestaanden bescherming. Bij een
overlijden van een dierbare naaste is het
goed om te weten dat u kunt terugvallen
op een gespecialiseerde uitvaart
onderneming, die u een hoop zorgen uit
handen neemt.
Kiest u voor De Ruiter Uitvaartzorg,
dan kiest u voor zekerheid en kwaliteit
van de dienstverlening. •

U kunt erop vertrouwen dat de dienst
verlening van De Ruiter aan een
aantal eisen voldoet, zoals heldere
afspraken.

6 ZEKERHEDEN

✓ een transparante kostenbegroting
✓ een goede organisatie van de
uitvaart
✓ een uitstekende uitvoering van
de uitvaart
✓ bekwaam personeel
✓ een doelmatige klachtenafhandeling
✓ een klanttevredenheidsonderzoek

COACHING BIJ AFSCHEID EN HET
OPNIEUW INKLEUREN VAN JE LEVEN

Luisteren met

het hart

Simone Schreiber luistert met haar hart en inspireert mensen van nature.
Daarom richtte zij in 2010 Cosi Life Coaching & Training op. Het thema ‘afscheid’
houdt Simone van jongs af aan bezig. In haar werk in haar jonge jaren als stervensbegeleider, als trainer / coach bij veranderprocessen, als uitvaartverzorger
en alles wat daartussen viel, hield zij zich bezig met afscheid in alle vormen.
Als professioneel lifecoach begeleidt zij mensen in het bewust vormgeven van
nieuwe leefsituaties. Goed afscheid nemen is daarvoor de basis. Zij gaat het
liefst in gesprek aan de keukentafel.
Simone ziet het als haar missie om
mensen te leren omgaan met afscheid.
Het afscheid van een dierbare is
misschien wel de meest ingrijpende
gebeurtenis in je leven. In de hectiek
van alledag lijkt het bijna dat er van
je verwacht wordt dat je gewoon moet
doorgaan. Je verliest de ware verbinding
met jezelf en met anderen. Je creëert
een manier om je staande te houden.
Je zet de knop van overleven aan, creëert
je eigen werkelijkheid om door te gaan.
Vroeg of laat kan je dat opbreken en is
het tijd om stil te staan.
Rouw verwerken vraagt om een actieve
houding: rouwen is niet alleen passief
ondergaan wat er gebeurt, maar iets
te dóén met die gevoelens. Simone
begeleidt mensen individueel of in
gezinsverband. In rouwgespreksgroepen
vinden gelijkgestemden (h)erkenning,
steun en begrip voor elkaar. Samen gaan
ze op zoek naar mogelijkheden om het
leven weer de moeite waard te vinden.
Simone organiseert ook workshops voor
particulieren en professionals,
en inspiratiebijeenkomsten.
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Als mensen zelf geen woorden hebben
tijdens een afscheidsplechtigheid
verwoordt Simone wat nabestaanden zo
graag hadden willen zeggen.

‘Voordat je iets kunt loslaten,
moet je het eerst vastpakken’
- Lao Tse Met dierbare herinneringen creëert
Simone het levensverhaal. Daarbij neemt
ze de nabestaanden op geheel eigen wijze
mee in het proces. Tijdens haar werkzaamheden als uitvaartverzorger heeft
zij met haar warme, betrokken wijze van
spreken en aanwezigheid vaak kunnen
bijdragen aan een waardig en
passend afscheid. •
Simone Schreiber geeft een lezing
Afscheid nemen vanuit Liefde;
Het opnieuw inkleuren van je leven.
Meer info zie voorpagina.

Cosi Life Coaching & Training
Simone Schreiber • telefoon 06-44440950 • www.cosilife.nl

NATUURBEGRAVEN: EEN BIJZONDER ALTERNATIEF

Een laatste rustplaats

in de natuur

Misschien kent u de term ‘natuurbegraven’ inmiddels wel, maar heeft u toch nog
veel vragen. Wat is natuurbegraven nou precies? Wat betekent dit voor mij en
mijn nabestaanden? Graag geven de mensen van Natuurbegraafplaats Heidepol
antwoord op deze vragen.
Een natuurbegraafplaats is een mooi
natuurgebied waar u vrij bent een plek te
kiezen. Op een prachtige locatie tussen
Arnhem en Ede, nabij het Nationaal Park
de Hoge Veluwe, ligt natuurbegraafplaats
Heidepol. Wie deze plek bezoekt, wordt
geraakt door het natuurschoon. Hier vindt
men de ruimte voor rust en bezinning.
Anders dan op een reguliere begraafplaats wordt een laatste rustplaats hier
vanzelf weer onderdeel van de natuur.
Op de natuurbegraafplaats vindt u geen
traditionele grafzerken. Enkel een houten
gedenkteken markeert een graf. Zo merkt
u nauwelijks dat u zich op een begraafplaats begeeft.

Eeuwigdurende grafrust
Een laatste rustplaats op Heidepol is een
bijzonder alternatief voor traditioneel
begraven en cremeren. Iedereen kan
hier zelf een plek kiezen die bij hem of
haar past, onder een mooie oude boom

of in het open veld. Een graf op Heidepol
heeft eeuwigdurende grafrust en wordt
één met de natuur. Hierdoor zijn er voor
nabestaanden geen zorgen meer over het
grafrecht en onderhoud in de toekomst.

Natuur
Zoals het woord ‘natuurbegraven’
aangeeft, is het element ‘natuur’ van
groot belang. Natuurontwikkeling en
natuurbeheer zijn essentieel voor een
natuurbegraafplaats. Met de ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen wordt
vaak nieuwe natuur gerealiseerd.
Zo worden op Heidepol landbouwgronden
omgevormd naar hoogwaardige natuur,
bestaande uit heide, inheems loofbos en
kruidenrijke akkers.

Persoonlijke invulling van
een uitvaart
Op Heidepol krijgt men de vrijheid om een
laatste afscheid naar eigen wens in te

vullen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rust
en ruimte geboden. Iedereen kan hier
zijn eigen gebruiken en rituelen volgen,
of juist nieuwe elementen toevoegen aan
een waardig afscheid. Er zijn ruimtes
beschikbaar voor het houden van een
afscheidsdienst, zoals de heidekapel en
de boskapel. Een laatste afscheid kan
ook plaatsvinden in de open lucht.

Meer informatie
Heeft u vragen na het lezen van deze
informatie of wilt u een afspraak maken
in het informatiecentrum van natuur
begraafplaats Heidepol? Neem dan
telefonisch contact op of stuur een
e-mail. Voor meer informatie kunt u ook
terecht op de website. •

Natuurbegraafplaats Heidepol
Harderwijkerweg 37 • 6816 VA Arnhem • telefoon 026-7112210 • vraag@heidepol.nl • www.heidepol.nl

‘Ik was één met een engel zolang het mocht…’
Al na een paar onderzoeken kwam het
noodlot opnieuw op hun pad. Men vond
uitzaaiingen in de longen en het hoofd
van Angela. Een fikse tumor duwde op
haar achterhoofd en zorgde voor die
vreselijke hoofdpijnen. Men kon niets
meer voor Angela doen.
‘Vanaf dat moment ging het snel. Angela
kwam op bed te liggen en al na enkele
weken overleed ze thuis, in het bijzijn van
mij en onze naaste familieleden.’

Begraven op Heidepol,
terug naar de natuur
Op 2 december is Angela begraven op
Natuurbegraafplaats Heidepol.
Remko kijkt ondanks zijn intense verdriet
terug op een mooi en waardig afscheid
van Angela. Samen met uitvaartleidster
Dineke de Ruiter heeft hij de wensen van
Angela besproken en vormgegeven,
en zo ontstond er een bijzonder afscheid.
Een afscheid zoals Angela het wilde,
want zij had de regie in handen, tot op
het laatst.

Remko Vermeer is 43 jaar en woont in
Lienden. Zijn vrouw Angela Vermeerde Haan stierf op 28 november jl. op
40-jarige leeftijd aan de gevolgen van
borstkanker.
Aangedaan vertelt hij het verhaal van
Angela; hoe zij op geheel eigen wijze
omging met haar ziekte en later met het
feit dat ze niet meer beter zou worden.
Hij vertelt dit verhaal omdat het de
eigen keuzes van Angela waren en ze zo
bijzonder en dapper haar eigen weg hierin
volgde. Ze volgde haar hart…
Remko: ‘Ruim twee jaar geleden,
op 2 januari 2014, werd de verschrikkelijke diagnose gesteld dat het knobbeltje
dat zij had ontdekt een zeldzame vorm
van kwaadaardige borstkanker was.
Angela besliste meteen dat ze geopereerd
wilde worden. In februari werden haar
beide borsten preventief geamputeerd.
Er werden geen uitzaaiingen gevonden en
ze werd ‘schoon’ verklaard. Toch raadde
de medici een aantal chemokuren aan,
voor de zekerheid.’

Maar in het voorjaar van 2015 ondervond
Angela problemen met haar gezichtsvermogen. Er volgde een bezoek aan de
arts en ze vroeg of dit iets te maken kon
hebben met het feit dat ze borstkanker
had gehad. Dit werd afgewimpeld: dat
kon er volgens hem niets mee te maken
hebben. In september daarna kreeg
Angela steeds vaker last hoofdpijn en
dubbelzien. Toen het onhoudbaar en
ondraaglijk werd, nam ik haar mee naar
het ziekenhuis.’

Remko vervolgt: ‘Na de diagnose in
september vroeg ik voorzichtig aan
Angela of zij wat wensen rondom haar
uitvaart wilde bespreken. Zij gaf aan
dat ze graag wilde dat we het beiden op
papier zouden zetten. Vervolgens hebben
we dit naast elkaar gelegd.
Angela vertelde me toen voor het eerst
over Heidepol en het fenomeen ‘natuurbegraven’. Ze liet me op de iPad de
website zien en vertelde me er van alles
over. Ik kende het zelf niet en had er nog
nooit van gehoord. Maar ik vond het idee
erg mooi en het sloot goed aan bij hoe
Angela in het leven stond. Ze wilde niet
dat ik later verplichtingen had om een
graf te onderhouden. Zó zorgzaam was
ze naar mij toe. Ze wilde ook niet in een
rijtje liggen en ze was een natuurmens
pur sang. Dat alles tezamen maakte haar
keuze voor Heidepol.’
‘Na het overlijden van Angela ben ik
samen met Dineke en mijn zus Mirjam
een graf gaan uitzoeken.

Dit voelde niet goed voor Angela en ze
besprak haar gevoel met Remko.
Ze wilde haar leven drastisch omgooien
en haar immuunsysteem versterken op
alle mogelijke manieren die er voorhanden waren. Hij stond achter haar en
samen gooiden ze het roer om.
Remko: ‘Vanaf dat moment leefde
Angela op natuurvoeding. Ze bande alle
slechte suikers uit haar eetpatroon en
ging biologisch eten. Zo versterkte ze
haar weerstand en haar mindset om
deze ziekte te boven te komen. En dat
lukte. En ik deed met haar mee om
haar te steunen, zodat ze dit gevecht
niet alleen hoefde te leveren. Ruim
twee jaar lang heeft Angela haar leven
geleefd ondanks de bedenkingen van
de medische wereld. Zij hield vol en
verbaasde de medici door glansrijk door
elke controle heen te komen.

Na een uitgebreide rondleiding kwamen
we aan bij een bosrand. Het leek alsof ik
bij de hand was genomen naar deze plek
toe en dit plekje moest kiezen. Onder een
grote lariks, met de beschutting van het
bos, koos ik haar laatste rustplaats uit.
Angela kijkt nu uit over de glooiing van
het landschap en de velden. Een prachtige plek voor mij om te wandelen met
onze twee honden. De dag van de uitvaart
van Angela was prachtig. Ondanks het
immense gemis en het verdriet kon ik
die dag beleven in de nagedachtenis van
Angela. Met de plechtigheid in de aula
van Crematorium Ede keken we rechtstreeks het bos in.’
‘Daarna zijn we in besloten kring naar
Heidepol gereden. Angela lag in een witte
kist en in een witte rouwauto, geheel
zoals ze het wilde, met alleen maar
bloemen om haar heen in de kleuren roze,
paars en lila. Het was een bloemenzee.
De tekst van mij op het lint van het
bloemstuk op de kist was ‘Ik was één met

Een laatste rustplaats
voor iedereen, in de natuur
een engel zolang het mocht…’.
Samen hebben we in intieme kring Angela
begeleid naar haar laatste rustplaats.
Aan de ene zijde van haar liggen geen
beschikbare graven meer. Aan de andere
zijde van Angela zal ik later komen te
liggen. Want mijn vrouw heeft ervoor
gezorgd dat ik ook gekozen heb voor
Heidepol. Door daar te lopen, het gevoel te
beleven wist ik: dit wil ik ook.’ •

NAGENOEG GEEN MILIEUBELASTING DOOR
NIEUWE UITVAARTTECHNIEK

Een alternatief
voor begraven
en cremeren
In Nederland zijn er na het overlijden
op dit moment drie mogelijkheden:
begraven, cremeren of uw lichaam
aan de wetenschap schenken.
Naast financiële keuzes voor het kiezen
van een uitvaart wordt er ook steeds
meer gekeken naar mogelijkheden om
het milieu te ontlasten. Cremeren en
begraven sluiten niet aan bij deze nieuwe
manier van denken. Resomeren, een
nieuwe mogelijkheid van lijkbezorging,
sluit wel aan bij dit gedachtegoed.

De kist kan ongeveer 50 keer hergebruikt
worden, in tegenstelling tot de situatie
bij begraven of cremeren. Het proces
duurt ongeveer 3 uur en lijkt op het
verzepen van vetten. De overblijvende
poreuze botten zijn zó teer geworden, dat
ze gemakkelijk vermalen kunnen worden
tot poeder; vergelijkbaar met de asresten
na een crematie.

Milieuaspecten
Uit onderzoek van TNO wordt geconcludeerd dat resomeren duurzamer,
milieuvriendelijker, ruimtebesparender
en mogelijk voordeliger is dan begraven
of cremeren. Bij resomeren is de milieubelasting volgens het rapport zelfs nul.
De kosten van de milieubelasting van het
resomeren worden gecompenseerd door
het recyclen van metalen.

Aanpassing wet
Hoe het werkt

De honden van Remko en Angela: Ipek (links) en Boris

‘Resomeren’ komt van het LatijnsGriekse woord ‘resoma’, dat
‘hergeboorte van het menselijke
lichaam’ betekent. Bij resomeren wordt
het lichaam ontbonden in een waterige
oplossing van kaliumhydroxide bij een
temperatuur van 180 °C en verhoogde
druk, zodat de resten niet gaan koken
en de hydrolyse optimaal verloopt.
Het lichaam moet wel voorzien zijn van
kleding en een lijkhoes die gemaakt zijn
van eiwitten, zoals zijde of wol,
omdat die gemakkelijk hydrolyseren.
Het proces start met het scheiden van
het lichaam en de kist.

Resomeren is sinds 2012 al mogelijk in
de Verenigde Staten, en naar verwachting
is de methode op korte termijn ook in het
Verenigd Koninkrijk mogelijk. In Amerika
blijkt dat consumenten het water van
resomeren vriendelijker vinden dan het
vuur van een crematie, of de aarde van
een begrafenis. •

3

Afscheid nemen wanneer u wilt
Geheel volgens uw wensen kunnen wij de opbaring thuis of ergens anders verzorgen. Indien een thuisopbaring niet
de voorkeur heeft of praktisch gezien niet tot de mogelijkheden behoort, is een van onze Uitvaarthuyzen ‘De Vallei’ in
Ede of Veenendaal een mooi alternatief.
Indien u dat wenst, brengen wij uw
dierbare naar ons Uitvaarthuys. U heeft
bij ons de beschikking over een mooie,
huiselijke opbaarkamer om samen de
mooie herinneringen aan uw dierbare op
te halen. In Ede wordt u ontvangen in een
authentiek boerderijtje uit 1920. Hier is
huiskamer De Vlinder gerealiseerd.

In al onze huiselijke familiekamers is een
opbaarmogelijkheid met koeling. Tevens
is in elke kamer is een koffiehoek, een
CD-speler en een zithoek gerealiseerd,
zodat de familie volledig haar eigen gang
kan gaan in deze moeilijke tijd. Zo krijgt u
alle gelegenheid om op uw eigen manier
afscheid van uw dierbare te nemen.

‘Wij willen graag dat u zich
bij ons op uw gemak voelt.
Daarom heeft elk Uitvaarthuys
een huiselijke sfeer.’

UITVAARTHUYS ‘DE VALLEI’ VEENENDAAL
De prachtige villa in Veenendaal heeft
drie opbaarkamers: de Monetsuite, de
Renoir Salon en de Da Vinci Serre.
U kunt ook een sleutel krijgen, zodat u
naar eigen wens, 24 uur per dag, naar uw
dierbare toe kunt gaan.

Uitvaarthuys ‘De Vallei’ Veenendaal
Kerklaan 3 • 3905 MC Veenendaal
telefoon 0318-500777 of 06-10710789
info@deruiteruitvaartzorg.nl
www.deruiteruitvaartzorg.nl

Een rouwbezoek op afspraak is natuurlijk
ook gewoon mogelijk. Wij hanteren
ook hier geen 30-minuten-bezoekjes.
Er is altijd ruim tijd voor uw afscheids
bezoek, eventueel meerdere malen
per dag.

Ook voor de verzorging

UITVAARTHUYS ‘DE VALLEI’ EDE
Uitvaarthuys ‘De Vallei’ Ede
Voorsterweg 10A • 6717 GS Ede • telefoon 0318-300599 of 06-10710789
info@deruiteruitvaartzorg.nl • www.deruiteruitvaartzorg.nl

In Wageningen zijn wij
v oornemens om in 2016 een
uniek Uitvaarthuys te openen

van de overledene kan men terecht
in het Uitvaarthuys ‘De Vallei’.
De verzorging kan met of zonder hulp van
nabestaanden gedaan worden. Privacy is
gewaarborgd. We nemen de tijd voor u,
zodat u in alle rust met uw vragen bij
ons terecht kunt, en een bezoek vooraf
aan het Uitvaarthuys is natuurlijk altijd
mogelijk.

In Veenendaal is een aparte spreekkamer,
waar wij eventueel met u een voorregeling
of een uitvaart kunnen bespreken.
Ook is hier een eigen huisdrukkerij
aanwezig voor een snelle levering van
de rouwkaart. Wij maken gebruik van
een foto-database, zodat wij samen de
rouwkaart voor uw dierbare persoonlijk en
passend kunnen maken. Het aanleveren
van eigen foto’s is natuurlijk ook mogelijk.

Hotelkamer Veenendaal
Regelmatig komen wij tegen dat
nabestaanden niet meer in de regio
van hun dierbare wonen. Zij hebben
echter veel te regelen in de dagen na
een overlijden. Wij bieden u een hotelkamer in ons Uitvaarthuys in Veenendaal,
zodat er rust ontstaat in deze hectische
week. U heeft dan alle ruimte om bij uw
dierbare te zijn en zich daarna terug te
trekken in deze ruime kamer, die voorzien
is van alle faciliteiten die u nodig heeft
voor uw verblijf. •

DUO CELLIANO WEET DE JUISTE TOON TE TREFFEN

Renata heeft in vele Poolse en Nederlandse symfonieorkesten en in theaterproducties van onder andere Joop van
den Ende gespeeld. Hans begeleidde
eindexamenkandidaten koordirectie,
is pianist van zanggroep No Limit en gaf
(solo)recitals in Gelderland.

Vele stijlen

Muziek: de taal van het hart
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Daar waar woorden tekortschieten,
waar stilte gewenst is, waar het
gevoel een uitweg zoekt, daar kan
muziek de taal spreken die iedereen
begrijpt. Het is deze universele taal
die tijdloos door de ruimte klinkt en
heden en verleden weet te verbinden.
Levende muziek laat deze oervibratie voelen en geeft een unieke en
intense beleving van verbondenheid.
Een muzikant bij de uitvaart maakt
het afscheid bijzonder en intiem.

Steeds vaker voelt men de wens om bij
een uitvaart de favoriete muziek van
de overledene live te laten klinken.
Het geeft een intense beleving en een
persoonlijk karakter aan de overdenking / ceremonie. De muziek hoeft niet
zwaarmoedig te zijn, maar geeft iedereen
de gelegenheid zijn eigen gedachten te
laten gaan.
Duo Celliano heeft zich gespecialiseerd
in begrafenismuziek en uitvaartmuziek,
en bestaat uit celliste Renata Karasiak

Mogelijkheden
Het is mogelijk in een (gratis) kennis
makingsgesprek verschillende stukken te
laten horen, zodat u een goed beeld heeft
van de sfeer en de klank. Suggesties
staan op de website. U vindt hier een lijst
met veelgevraagde stukken, zowel voor
Renata en Hans als duo (cello en piano)
als de instrumenten solo.

en pianist Hans de Leeuw. Hun klassieke
opleiding waarborgt de kwaliteit. Met de
menselijke warmte van de cello en de
harmonie van de piano kan Duo Celliano
de favoriete muziek van uw dierbare overledene tijdens een begrafenis / uitvaart
laten klinken.

Renata en Hans hebben in latin-bandjes
meegespeeld en met harmonieorkesten,
Renata met symfonieorkesten, Hans met
een popkoor, en samen hebben ze de jazz
ontdekt. De warme klank van de cello
vertolkt prima de menselijke stem in
mooie chansons en popsongs. Daarnaast
biedt de ritmisch-harmonische begeleiding van de piano oneindig veel variatie
in klank. Zo laten Renata en Hans zich
nog dagelijks verrassen door muziek die
in hun combinatie weer nieuw en anders
klinkt. In de loop der jaren zijn ze met
vele stijlen in aanraking gekomen.

Renata studeerde aan de conservatoria
van Poznan (Polen), Rotterdam en
Utrecht; Hans aan het conservatorium
in Arnhem.

Duo Celliano
Renata Karasiak en Hans de Leeuw • telefoon 06-28638884
info@duocelliano.nl • www.duocelliano.nl

Wilt u meer weten of vrijblijvend kennismaken, neem dan gerust contact op.
Bij een gratis kennismaking laten de
twee graag meer van zichzelf horen.
Renata en Hans spelen in heel Nederland
en net over de grens, op elke gewenste
locatie; ook buiten. •

Zo laten Renata en Hans
zich nog dagelijks verrassen
door muziek

Wolvenjong
Staand op een rotsblok.
Een moederroep.
huilend, jankend.
Moeder is afgedwaald
steeds verder van de troep.
Het huilen snijd
door merg en been.
Mam, bij ons blijven
mam, waar ga je heen.
Haar pad ligt klaar
steil en donker
sluit het achter haar.
Huilend, ontwakend
krampachtig gesnik.
Die moeder,
is de mijne.
Het wolvenjong
dat ben ik.

Geen gebrom

van de koeling…

Gera Lieftink-van den Hurk uit Wageningen wilde op een waardige manier
sterven. Al vanaf haar 26ste kampte zij met gezondheidsproblemen. In alle
jaren erna volgden er veel ziekenhuisopnames en steeds meer zware operaties. Steeds weer moest ze een beetje meer inleveren aan kwaliteit van leven.
Er volgde een openhartoperatie, ze werd gedotterd, daarna ontstond er een
bloeding in de hersenstam en dat resulteerde in een coma. Verrassend genoeg
kwam ze daar toch uit, maar fysiek was ze er slecht aan toe.
Haar besluit was daarom al enige tijd
geleden genomen. Haar leven was op,
zoals ze zelf zei. De man van Gera,
Gert Lieftink, en dochter Fenny hebben
al die jaren liefdevol voor Gera gezorgd
en haar gesteund waar ze konden.
Maar ook zij zagen dat het geen menswaardig leven meer was. Gert vertelt:
‘Nadat Gera thuisgekomen was van de
laatste ziekenhuisopname, vertelde ze
dat ze zelf wilde beslissen wanneer haar
leven ten einde kwam.

In overleg met de huisarts zijn we toen
het traject voor euthanasie ingegaan.
Dat ging heel gedoseerd en er volgden
verschillende gesprekken. Ons hele gezin
stond achter haar besluit. Gera had de
regie volledig in handen en wij gingen
daarin mee. Dat gaf haar veel rust en
daardoor ons ook.’
Dochter Fenny: ‘Mama was een gevangene in haar eigen lichaam. Wij moesten
met leed in onze ogen toezien hoe ze

geestelijk voor 100% in orde was, maar
dat haar lijf niet meer kon. Na een
week kwam de scanarts en die had het
eigenlijk al met 5 minuten gezien. Hij gaf
groen licht en stond achter haar; dat ze
verder kon gaan op de ingeslagen weg.
Mama had een laatste mijlpaal die ze nog
wilde meemaken. Dat was de datum
11 mei. Papa werd 75 jaar. Ons hele
gezin heeft daarna genoten van een
midweekje Efteling.’

Voorregeling
De datum van haar overlijden werd
daarna vastgesteld door Gera.
2 september 2015 werd haar overlijdens
datum. Maar dit was niet haar enige
besluit. Ook wilde zij haar uitvaart
voorregelen. Twee dagen voor haar
overlijden belde de familie met De Ruiter

OVER DE VOORDELEN VAN THANATOPRAXIE

Opbaren zonder
koeling
Pauline
Wouters

Thanatopraxie is een tijdelijke balseming van het menselijk lichaam na
overlijden. Feitelijk is het een nieuwe
keuze voor de opbaring. Voorheen
was de enige optie om op te baren
met behulp van een koeling. Door
het toepassen van deze vorm van
tijdelijke balseming kan er dus onafhankelijk van de buitentemperatuur
zonder koeling opgebaard worden.

Hans
Hartman

Pauline Wouters: ‘Ik ben al jaren
werkzaam in verschillende functies in de
uitvaartbranche. In februari 2011 heb ik de
opleiding Thanatopraxie succesvol afgerond
en ik ben nu, naast gediplomeerd obductieassistente, geregistreerd en gediplomeerd
thanatopracteur. Op 1 april 2011 ben ik
mijn eigen onderneming gestart en inmiddels heb ik ruim 1000 balsemingen mogen
doen. Ik ben officieel gecertificeerd
om in heel Europa te werken als
balsemer. Inmiddels werk ik
samen met Hans Hartman, die
ook volledig gediplomeerd en
bevoegd is als thanatopracteur.’

7 redenen

om te kiezen voor lichte
balseming (thanatopraxie)
✓ nieuwe keuze:
opbaren zonder koeling
✓zichtbaar afscheid nemen
✓ plaats van opbaren / thuis opbaren
✓ behandeling is thuis uit te voeren
✓ cosmetische aspecten
✓ kosten van lichte balseming gelijk
aan gebruik van een koeling
✓ balseming na orgaandonatie /
obductie / overlijden in buitenland

Werkwijze
Pauline: ‘Hoe wordt deze moderne manier
van balseming uitgevoerd? Het beste is
om de behandeling uit te leggen aan de
hand van het voorbeeld van nierdialyse.
Bij nierdialyse wordt het bloed buiten
het lichaam gebracht, gereinigd en
weer terug in het lichaam gebracht.
Bij thanatopraxie wordt in plaats van

het schone bloed een balsemvloeistof
teruggebracht die de ontbinding tijdelijk
stillegt. Hoe lang deze periode precies
zal zijn, is bij iedereen verschillend.
Met thanatopraxie ligt de ontbinding in
het begin nagenoeg geheel stil, en na
ruim een week neemt de werking van de
vloeistof weer langzaam af.’

Voordelen
Er zijn er grote cosmetische voordelen
als gevolg van deze behandeling.
Het zien van de overledene tijdens het
laatste afscheid is voor veel mensen een
belangrijk onderdeel in het rouwproces.
Verkleuringen en andere ontbindingsverschijnselen, zoals geuren en indroging,
zullen geen belemmering meer vormen
bij het afscheid. Denk hierbij aan handen,
nagels, lippen en oren.
Pauline: ‘Als onafhankelijk thanatopracteur kan ik deze behandeling, op een door
u gewenste locatie, in heel Nederland
voor u verzorgen. Ook bij u thuis,
dus het is niet nodig om uw dierbare te
vervoeren.’ •
HQ Thanatopraxie
Pauline Wouters
telefoon 06-23265059 (24/7 bereikbaar)
pauline.wouters@hq-thanatopraxie.nl
www.hq-thanatopraxie.nl

U itvaartzorg en John Visser maakte
meteen een afspraak. Het werd al snel
duidelijk dat Gera duidelijke ideeën had
hoe haar uitvaart eruit moest komen te
zien. Allereerst wilde ze thuisblijven bij
Gert. Ook wilde ze haar eigen rouwkaart
vormgeven. Ze had hier een speciaal
gedicht voor in gedachten (zie kader)
en had haar muziek gekozen. Maar één
van de belangrijkste dingen was dat ze
aangaf dat ze absoluut niet op zo’n koude
koeling wilde liggen, die alsmaar bromde
als ‘ie aansloeg. Vreselijk vond ze dat.
John Visser besprak met haar de mogelijkheid tot thanatopraxie, het tijdelijk
balsemen van het lichaam. Omdat Gera
persé het huis niet uit wilde, belde John
naar Pauline Wouters uit Woudenberg.
Zij is de enige in Nederland die thanatopraxie thuis uitvoert.

Gert: ‘Het klinkt misschien raar, maar we
hebben een prachtige laatste dag gehad
met ons gezin. Van de meeste mensen
had Gera inmiddels afscheid genomen.
We hebben spelletjes gedaan, een frietje
gegeten en om 18.45 uur kwam de arts.
In spijkerbroek, op verzoek van Gera.
Om 19.00 uur hebben we afscheid van
elkaar genomen en na het aanleggen
van het infuus ging het snel. Ze is rustig
overleden in de wetenschap dat wij
elkaar ooit weer zullen zien. Wij hebben
haar sterven als waardig ervaren. Ze leed
niet meer en kon vredig rusten. Pauline
Wouters kwam en heeft op een heel
liefdevolle en respectvolle manier mijn
vrouw gebalsemd en haar haar waardigheid teruggegeven.’
Fenny: ‘Na de balseming heb ik samen met
de Buurtzorg mama verzorgd en aangekleed. Het was zó fijn dat we ook aan die
laatste wens konden voldoen. Mama bleef
thuis in haar vertrouwde omgeving en er
werd niet met haar ‘gesleept’, zoals ze het
zelf noemde. We konden daarna bij haar
zitten en haar aanraken. Geen koude, stijve
handen, maar een zachte huid. We konden
haar gewoon een kus geven. Wij raden
het iedereen aan die hiervoor openstaat
en hetzelfde gevoel heeft als mama.
De dag van de uitvaart op 8 september
jongstleden verliep vlekkeloos. Er waren
veel belangstellenden en de emoties
liepen hoog op in de aula. Ook John Visser
en de aulamedewerker waren geroerd.
Vooral toen mama’s speciale nummer
kwam: ‘Geef de kinderen een wereld’. Ze
zong dit altijd zelf. Wij kijken terug op een
bijzonder afscheid van een bijzonder mens.’

We konden haar
gewoon een kus geven.
Terwijl John Visser en Dineke de Ruiter
afscheid nemen van Gert en Fenny na
dit interview, laten ze trots hun sieraad
zien. Gert heeft de beide trouwringen
om zijn hals en de kinderen hebben een
kruisje met Gera’s as erin. Zo blijft ze
voor altijd dichtbij. •

HET KEUKENTAFELGESPREK:
EEN SPIEGEL VAN HET LEVEN

Spreken over het
laatste afscheid

geeft rust

Spreken over uw eigen uitvaart of die van een dierbare doe je niet dagelijks.
Misschien staat u er zelfs liever niet bij stil. Dat is begrijpelijk. Toch kan het u
en vooral uw nabestaanden rust geven om bespreekbaar te maken wat u belangrijk vindt. Het schept duidelijkheid en kan zorg of angst wegnemen. Er blijft
voor nabestaanden dan meer tijd en ruimte voor het afscheid nemen als het
overlijden zich aandient. Dat is van belang in de eerste fase van het verwerken
van uw verlies.
Een keukentafelgesprek is bedoeld om
‘het er eens over te hebben’. Praten
over uw afscheid is praten over uw
leven. Uw uitvaartwensen kunnen uw
leven weerspiegelen. Deze spiegel
leggen we naast de vele mogelijkheden
om vorm te geven aan uw wensen.
Zo ontstaat er een duidelijk beeld.
De wensen voor uw uitvaart zijn
concreet te benoemen en tevens te
beschrijven in dit wensenboekje.
Zo maakt u een uitvaart tot een eigen
geheel: passend en persoonlijk.

Een keukentafelgesprek is laagdrempelig,
informeel, met aandacht en respect voor
ieders inbreng en achtergrond. Het kan
bij u thuis of bij één van uw naasten of
in onze spreekkamer in Uitvaarthuys
de Vallei. •
Uitvaarthuys de Vallei
Voorsterweg 10A
6717 GS Ede
Uitvaarthuys de Vallei
Kerklaan 3
3905 MC Veenendaal
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UITVAARTVERZEKERINGEN

Inzicht in uw uitvaartkosten en
uitvaartverzekering

Het is niet één van de populairste zaken om bij stil te staan, maar toch is het
belangrijk om te zorgen dat de financiële aspecten rond een uitvaart goed
geregeld zijn. Het overlijden van een dierbare is al zwaar genoeg en op zo’n
moment moeten nabestaanden zich niet ook nog eens zorgen moeten maken
om financiële zaken. Hebt u een helder zicht op uw uitvaartkosten en –verzekering? Van de Bunt assurantiën & financiën biedt u de mogelijkheid om vooraf
inzicht te krijgen in uw uitvaartkosten en uitvaartverzekering, vanzelfsprekend
zonder enige verplichting.

6

Veel mensen hebben zich al lang voordat
er een overlijden plaatsvindt, verzekerd
voor de uitvaartkosten. Helaas komt
het maar al te vaak voor dat het huidige
verzekerde bedrag, welke jaren geleden
voldoende was, in deze tijd niet meer
toereikend is om de kosten van een
uitvaart geheel te dekken. Om u een indicatie te geven: een eenvoudige crematie
kost al snel tussen de 5.000 en 6.500
euro en een begrafenis tussen de 7.500
en 9.000 euro en daar komen de kosten
voor bijvoorbeeld een steen of grafbedekking dan nog bovenop.

u langskomen om uw wensen in kaart
te brengen. Naar aanleiding hiervan kan
de uitvaartverzorger een nauwkeurige
begroting voor u opstellen om zo samen
met u tot een gewenst verzekerd bedrag te
komen. Door deze nauwe samenwerking
kunnen wij u een goede en snelle voorlichting geven.
U bent zelf uiteindelijk degene die
bepaalt of u een (aanvullende) verzekering nodig heeft. Of u hier wel of niet toe
besluit: u heeft dan in ieder geval een
helder inzicht in uw verzekeringssituatie
of in die van uw naasten.

Met een uitvaartverzekering keert de
verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt.
Het tijdstip van overlijden is hierbij niet
belangrijk. Met deze verzekering kunt u
(een deel van) de kosten van een begrafenis of crematie betalen. Onze verzekeringsadviseurs Herman van Holland en
Dennis van de Bunt nemen rustig de tijd
voor u en luisteren naar uw wensen.
Ook één van de uitvaartleiders van De
Ruiter Uitvaartzorg kan desgewenst bij

✓	Als u de verzekering afsluit,
spreekt u af welk bedrag de
verzekeraar uitkeert als u overlijdt.
✓	Meestal kunt u de premie per
maand, kwartaal, halfjaar of per
jaar betalen. U betaalt de premie
totdat de verzekering stopt. Of tot
de datum die u heeft afgesproken.
✓	Bij sommige verzekeringen betaalt
u 1 keer een premie. Dat noemen we
een koopsom.

Hoeveel premie betaal ik?
De premie die u betaalt is afhankelijk
van uw leeftijd en de looptijd van premie
betaling. Het is een vaste premie die
periodiek wordt betaald. Als u het verzekerde bedrag wilt verlagen of verhogen,
wordt de premie aangepast. U hebt de
keuze om de premie voor een periode
van 10, 20 of 30 jaar te betalen of tot het
moment van overlijden, maar u kunt ook
alle premies in een keer voldoen.
Dit wordt een koopsom genoemd.

Kan ik mijn verzekering
tussentijds aanpassen?
Ja, wanneer u een uitvaartverzekering
afsluit kan het voorkomen dat uw
uitvaartwensen in de loop van de tijd
veranderen of dat uw persoonlijke
(financiële) situatie wijzigt. Neem bij dit
soort wijzigingen altijd contact op met uw
adviseur of met De Ruiter Uitvaartzorg.

Dennis van de Bunt (links)
en Herman van Holland

c--CJ
Van de Bunt
assurantiën

& financiën

Uw verzekering kan dan worden
aangepast, zodat u zeker weet dat u
bent verzekerd van een afscheid zoals
u dat wilt. •
Molenstraat 206 • 6712 CX Ede • telefoon 0318-653111
info@vandebunt.nu • www.vandebunt.nu

Waardig sterven
De meeste mensen willen overlijden
in een slaap, zonder pijn. Maar dit
gebeurt lang niet altijd. Door lichamelijk of psychisch lijden kan de weg
naar de dood zwaar of mensonterend
zijn. Om in die omstandigheden
waardig, zonder lijden en niet in
eenzaamheid te kunnen sterven, ben
je afhankelijk van een arts.

Wilsverklaring opstellen

Bij euthanasie wordt het leven van een
patiënt op een waardige manier beëindigd
door het toedienen van medicijnen.
Euthanasie is altijd uit vrije wil. Een
patiënt vraagt en de arts voert de euthanasie uit. Volgens de Nederlandse wet
mag dat bij uitzichtloos en ondraaglijk
lijden. Zie www.nvve.nl/wat-euthanasie.
De Ruiter Uitvaartzorg heeft dit voorjaar
een aantal lezingen gepland staan met
de NVVE. Deze lezingen zijn kosteloos
toegankelijk. Zie hiervoor de agenda op
de voorzijde van deze uitgave.

Niet-reanimerenverklaring

In een wilsverklaring legt u wensen vast
voor uw medische behandeling of levenseinde. Bijvoorbeeld over reanimeren.
Een wilsverklaring is voor situaties
waarin u niet meer over dit soort beslissingen kunt praten met de arts. Op onze
site vindt u een paar voorbeelden van
diverse wilsverklaringen.
Er zijn diverse redenen om een nietreanimerenverklaring te overwegen.
Neem uw besluit op basis van realistische informatie. Het is belangrijk om
te weten dat de kwaliteit van leven na
een succesvolle reanimatie over het
algemeen goed is.

Niet-reanimerenpenning
Met een niet-reanimerenpenning maakt
u de wens kenbaar dat u niet gereanimeerd wilt worden bij een hartstilstand.
U draagt de penning aan een ketting om
uw hals.
De niet-reanimerenpenning is te
verkrijgen bij de Nederlandse Vereniging
voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).
Zie www.nvve.nl. •

Activiteitenagenda
Uitleg van de activiteitenagenda.
Zie voor de data en tijdstippen de
voorpagina van deze krant.

Lezing NVVE (Nederlandse
Vereniging voor Euthanasie)
De NVVE legt de keuzemogelijkheden uit
rondom het levenseinde. De verschillende
begrippen, zoals 'euthanasie' en 'palliatieve sedatie', komen aan de orde. Ook
wordt er ingegaan op de wettelijke mogelijkheden en de ruimte van de huidige
euthanasiewet. Verteld wordt wat men nu
al kan en zou moeten regelen en welke
verschillende wilsverklaringen er zijn. Ook
worden de niet-reanimerenpenning en de
Wet op de Behandelingsovereenkomst
besproken tijdens de lezing. Uiteraard is
er volop gelegenheid voor het stellen van
vragen en het voeren van discussie.

Lezing Erfrecht en
(Levens) Testament
Kom langs en krijg vrijblijvend een
antwoord op al uw vragen, zoals:
✓ Wanneer heb ik een verklaring van
Erfrecht nodig?
✓ Is er een verklaring van Erfrecht nodig
als er een wettelijke verdeling is?
✓ Ik heb ruzie met mijn familie. Wat nu?
✓ Wat is het Levenstestament?
✓ Moet ik belasting betalen over de
erfenis?
✓ Wat is het verschil tussen een
testament en een codicil?

Ja,

Wij kunnen ons voorstellen dat u op het
moment direct na een overlijden van een
dierbare niet in de stemming bent om een
discussie te voeren met uw verzekeraar.
Wij nemen dan graag deze last op ons
en stellen uw verzekeraar in kennis van
uw keuze.
Grote uitvaartverzekeringsmaatschappijen kunnen druk op u uitoefenen, zodat
u voor hen kiest om ook de uitvaart te
laten verzorgen. Er wordt gezegd dat u
geen andere keuze heeft of dat u bij een
ander duurder uit bent.
Of u nu een natura-dienstenpakket of
kapitaalverzekering heeft: u bepaalt zelf

Wij zijn er voor u. Altijd. Want u kunt ook bij ons terecht als u verzekerd bent bij Yarden, Monuta, Dela of elders.
U bent namelijk altijd vrij om de uitvaartverzorger te kiezen die bij u past.
U ontvangt bij ons dezelfde ledenkorting.
Wij kijken goed naar uw polissen, maken
een nauwkeurige begroting en geven hier
een vrijblijvend advies in.

Wij hebben 3 uitvaartpakketten voor u
samengesteld. Wij informeren u, via onze
aparte brochure of in een persoonlijk
gesprek, graag over de inhoud.

Wij komen geheel vrijblijvend naar u
toe voor een offerte. Bel ons gerust op
06-10710789 (24 uur per dag).

Basis Pakket inclusief:

Compleet Pakket inclusief:

Uitgebreid Pakket inclusief:

o Dienstverlening Uitvaartleid(st)er
(8 uur)
o Laatste verzorging/kistlegging
o Overbrengen overledene
o Kist spaanplaat met printfolie
(5 kleuren)
o Hygiënische hoes
o Opbaring thuis of koelruimte
Uitvaarthuys De Vallei Ede/V’daal (5 dg)
o 1x rouwbezoek van 1 uur
o 25 eenvoudige rouwkaarten met zegels
o Rouwauto op de dag van de uitvaart
(excl. wachttijden kerk of externe
locatie)
o Technische Crematie of Begrafenis
(huurgraf-begraafrecht) (geen aula en
koffiekamer)

o Dienstverlening Uitvaartleid(st)er
(14 uur)
o Laatste verzorging/kistlegging
o Overbrengen overledene
o Kist spaanplaat met printfolie
(5 kleuren)
o Hygiënische hoes
o Opbaring thuis of in huiskamer van
Uitvaarthuys de Vallei Ede / V’daal
(5 dg)
o 2x Rouwbezoek van 1 uur
o 50 rouwkaarten met afbeelding met
zegels
o Rouwauto op de dag van de uitvaart
(excl. wachttijden kerk of externe
locatie)
o Condoleanceregister
o Crematie/Begrafenis met plechtigheid
45 min. aula en 45 min koffiekamer
o 50x Koffie-arrangement met zoete
lekkernijen (soort high tea)
o 1x Bloemstuk a 75 euro (naar keuze)
o 1x CD opname
o Nazorggeprek

o Dienstverlening Uitvaartleid(st)er (17 uur)
o Laatste verzorging/kistlegging
o Overbrengen overledene
o Kist gefineerd (5 kleuren)
o Hygiënische hoes
o Opbaring thuis of in huiselijke kamer van
Uitvaarthuys de Vallei Ede / V’daal (5 dg)
o Onbeperkt rouwbezoek
o 75 rouwkaarten (luxe in kleur) met zegels
o Rouwauto op de dag van de uitvaart (excl.
wachttijden kerk of externe locatie)
o Crematie/Begrafenis met plechtigheid
45 min. aula en 45 min koffiekamer
o 1x 30 min. verlenging aula of koffiekamer
o Basistarief asbestemming
o 50x receptie-arrangement met wijn,
bier en bittergarnituur, nootjes en
zoutjes
o Bloemstuk a 125 euro (naar keuze)
o 1x DVD opname
o Herinneringsboek met condoleancebladen
o Nazorggeprek

Is aan te passen met meer- of minderwerk aan diensten (zoals kerk) of andere
arrangementen qua catering (lunch).
Excl. advertenties, externe kosten zoals
ziekenhuis, hospice, kerk, zaalhuur,
liturgieën en dankkaartjes. Excl. extra km
rouwauto buiten regio. Begrafenis excl.
koopgraf en steen, incl. begraafrecht en
recht gedenkteken

Is aan te passen met meer- of minderwerk aan diensten (zoals kerk) of andere
arrangementen qua catering (lunch).
Excl. advertenties, externe kosten zoals
ziekenhuis, hospice, kerk, zaalhuur,
dankkaartjes en liturgieën.
Excl. extra km rouwauto buiten regio
Begrafenis excl. koopgraf en steen
incl. begraafrecht en recht gedenkteken

€ 5.250,-

€ 6.450,-

Excl. advertenties, bloemen, externe
kosten zoals ziekenhuis, laatste zorg door
hospice of zorgcentra. Excl. extra km
rouwauto buiten regio. Begrafenis excl.
koopgraf en steen
Wenst u meer informatie, dan kunt u
bellen op: 06- 107 107 89

Inloopavonden in
Uitvaarthuys de Vallei
Tijdens deze avonden kunt u vrijblijvend een kijkje nemen in een van onze
huiselijke opbaarkamers en kennismaken met onze uitvaartleid(st)ers. Wij
beantwoorden hier al uw vragen rondom
uitvaartzorg. Deze informatieavonden zijn
kosteloos toegankelijk voor iedereen, ook
indien u elders lid of verzekerd bent. •

IK BEN ELDERS VERZEKERD. KAN IK DAN TOCH
BIJ DE RUITER UITVAARTZORG TERECHT?
dat kan zeker. Graag willen wij
u uitleggen hoe dit in zijn werk gaat.

De kosten van uw uitvaart,
duidelijk & transparant

welke uitvaartonderneming u inschakelt.
U bent vrij om de uitvaartverzorger te
kiezen die bij u past.
Angst dat u Ledenkorting kwijtraakt?
Wellicht vertelt men u dat u de ledenkorting dan kwijtraakt, maar wij geven u
dezelfde ledenkorting.
Wij stellen dan na overlijden uw verzekering in kennis en dragen zorg voor de
uitkering van het polisgeld. Dat mag
zowel naar de rekening van nabestaanden
als naar die van ons. Aan u de keuze.
Graag kijken wij samen met u naar uw
huidige verzekering, zodat u weet waar u
aan toe bent.
Bel bij overlijden altijd eerst de arts
en daarna met De Ruiter Uitvaartzorg:
06-10710789. •

€ 3.250,-

Heeft u vragen over de kosten van een uitvaart of wenst u verzekeringsadvies?
Wij geven u graag vrijblijvend advies en inzicht over uw verzekeringsmogelijkheden.
Wij zijn een transparante onderneming en u krijgt bij ons binnen een dag een nauwkeurige begroting, zodat u precies weet voor welke kosten u komt te staan en er achteraf
geen verrassingen zijn. Daarna weet u meteen of een aanvullende verzekering wenselijk
is of dat andere mogelijkheden beter bij uw persoonlijke situatie aansluiten.

Elk mens is uniek,
elk wensenpakket ook

Hieronder kunt u een keuze maken en invullen waar u behoefte aan heeft.
O Ik wil graag een vrijblijvend adviesgesprek en een polischeck qua verzekering.
O Ik wil graag een laatstewensenboekje ontvangen.
O Ik wil informatie over een koopsomstorting.
O Ik wil een voorregelgesprek met een uitvaartleid(st)er.
O Ik wil informatie over �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Naam:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Telefoon:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adres:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

E-mail:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Postcode / plaats: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

U kunt deze coupon opsturen naar De Ruiter Uitvaartzorg, Antwoordnummer 2127, 6710 VA Ede. Een postzegel is niet nodig.
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EEN STIJLVOL EN WAARDIG
AFSCHEID VAN EEN BIJZONDER MENS

Liefde is ook loslaten
Bij de heer B. uit Ede werd ruim 2 jaar geleden kanker geconstateerd. Het zag er
niet hoopvol uit in het begin. Groot was de verrassing voor de artsen dat hij er
bovenop kwam, door met oerkracht te vechten tegen deze ziekte, omdat de wil
sterk was om bij zijn gezin te kunnen blijven.
Na chemo’s en een moeilijke operatie
leek het ergste te zijn overwonnen.
Na het herstel konden de gezinsleden
als vanouds het leven weer oppakken en
hun hobby’s voortzetten. De goedlachse
Bourgondiër, die midden in het leven
stond, kon weer genieten van een goed
glas wijn en zelf bereidde etentjes.

Alles bespreekbaar maken
Afgelopen september ontstonden er
opnieuw klachten. Na onderzoeken slaat
het noodlot opnieuw toe. Er worden
uitzaaiingen geconstateerd en het gezin
krijgt te horen dat een behandeling niet
meer mogelijk is.

Ondanks het grote verdriet wil het gezin
nadenken over wat komen gaat. Nu is er
nog tijd om na te denken en te spreken
met elkaar over de naderende uitvaart.
Ongelooflijk moedig gaat het echtpaar
met hun dochters stapje voor stapje in
gesprek. Daarna wordt er een afspraak
gemaakt met Dineke de Ruiter. Zij kent
de familie nog uit het verleden en is
min of meer bevriend met een van de
dochters. Dat voelt vertrouwd.
Er volgt een waslijst aan mogelijkheden:
wat kan en mag er allemaal? Moet het
afscheid in de kerk worden gehouden of
toch in het crematorium?

TERUGKIJKEN OP EEN
PASSEND AFSCHEID

Vastleggen biedt steun
In het verdriet van het moment gaan
veel zaken langs nabestaanden heen
rondom een uitvaart. Terwijl juist
een waardig en respectvol afscheid
een waardevol element vormt in de
rouwverwerking. Het vastleggen
van hetgeen voor, tijdens en na de
crematie of begrafenis plaatsvindt,
betekent daarom voor veel mensen
een belangrijke steun.
Ook als mensen ziek of niet in de
gelegenheid zijn om erbij te zijn, kan
een ingetogen videoreportage van het
afscheid een essentieel onderdeel van het
verwerkingsproces betekenen: het delen
van het verdriet, maar zeker ook het
verlies een plek geven. Het delen ook van
de dankbare herinnering en de voldoening
dat er op een passende manier afscheid
is genomen. Kleine kinderen die nog te
jong zijn om te beseffen wat er gebeurt,
kunnen later met vragen komen.
Als ze wat ouder zijn, betekent het
bewust kunnen meebeleven van het

afscheid van bijvoorbeeld vader, moeder,
broer of zus dat het gemis gemakkelijker
een plaats krijgt in het leven. AR Video in
Veenendaal heeft jarenlange ervaring in
het respectvol en zo onopvallend mogelijk
vastleggen van uitvaarten.
De medewerkers verzorgen beeld en
geluid zonder als storend ervaren te
worden. Behalve tijdens de uitvaart
kunnen zij ook thuis of tijdens de condoleance kostbare momenten vastleggen
voor later. Desgewenst kan muziek naar
keuze in de reportage verwerkt worden.
AR Video verzorgt ook audiovisuele
diensten rondom uitvaarten.
De mogelijkheden zijn:
✓ geluidsversterking en/of
videopresentatie op locatie
✓ directe beeldverbinding en presentatie
op korte afstand binnen een locatie
✓ directe beeldverbinding en presentatie tussen 2 locaties (ook op grote
afstand binnen Nederland)
✓ live-uitzending op internet

Kijk op de website voor meer informatie. In het gastenboek treft u veel waarderende
reacties van nabestaanden. •
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AR Video
Arthur Ike en Ronald Dohmen
Regge 10
3904 NN Veenendaal
telefoon 0318-540228 / 06-54994036
info@arvideo.nl
www.terugkijkenopeenpassendafscheid.nl

Van huis uit is meneer katholiek
opgevoed en hij hecht hier veel waarde
aan. Daarom wordt besloten dat de
afscheidsplechtigheid in de R.K. van
Paduakerk in Ede wordt gehouden.
Er volgen meer keuzes, en die worden
soms aangepast en gewijzigd.

Waardig sterven
Het is een bewuste keuze van de heer B.
om waardig te sterven, dus de weg naar
euthanasie wordt daarna verkend.
De arts staat achter deze keuze. Op de
dag dat het fysiek niet meer gaat, wordt
de beslissing genomen en de datum
van overlijden wordt vastgesteld. Thuis,
in het bijzijn van zijn gezin, overlijdt de
krachtige man een paar dagen later.
Er is ruim de tijd genomen om afscheid
van elkaar te nemen. Het was ondanks
het verdriet een mooi en rustig afscheid.
Het draaiboek kon in gang gezet worden
met een enkel telefoontje naar De Ruiter
Uitvaartzorg. En dat ontzorgde de familie
op dat moment. Er was ruimte voor
verdriet, en die eerste moeilijke keuzes
waren grotendeels al gemaakt.
De keuze was gemaakt voor thuis
opbaring in de kist. Hieronder werd een
koeling geplaatst. De liefdevolle, laatste
verzorging werd gegeven door de echtgenote samen met haar schoonzoon.
Elke dag volgden er controles door
De Ruiter Uitvaartzorg om de thuis
opbaring goed in de gaten te houden.
Begin december namen we definitief
afscheid van een moedig man. Zijn
afscheid kreeg vorm zoals hij en zijn
gezin dat voor ogen hadden. Een prachtige kerkdienst volgde. Vrienden spraken
met eerbied over de overledene en de
pastor had een warme, gedenkwaardige
dienst voorbereid, met liefde voor de
nabestaanden. Ook de kinderen en de
echtgenote namen zelf het woord en
haalden herinneringen op. De overledene
zou trots op zijn meiden zijn geweest.
Na de plechtigheid in de kerk was er een
kort moment van afscheid in het crematorium gepland met alleen het gezin. Onder
een favoriet muziekstuk daalde de kist.

Er is gekozen voor een mooie DVDreportage van Arthur Ike van AR Video.
Alle muziek, de gesproken woorden,
beelden van de kist in de kerk, The Last
Post die werd gespeeld door een vriend
van de familie: alles werd vereeuwigd
in beeld en geluid. De film is inmiddels
klaar en deze is prachtig geworden.
Zo is de mooie herinnering aan deze dag
voor altijd vastgelegd.
De Ruiter Uitvaartzorg werkt al jaren
samen met Daan Meurs bloemsierkunst
uit Apeldoorn. Na advies van Dineke de
Ruiter besloot de familie om hier de
bloemen te laten verzorgen. Vijf prachtige
bloemstukken lagen op de witte kist:
namens ieder lid van het gezin één.
Elk stuk was kleurrijk, want daar hield
hij van. En ondanks dat de bloemen en
vormen verschillend waren, was het één
geheel. Na de uitvaart zijn alle bloemen
mee teruggegaan naar het huisadres,
zodat zijn dierbaren hier nog van konden
genieten.

Dineke de Ruiter: ‘Ik heb altijd
ongelooflijk veel respect voor
mensen zoals meneer B. en zijn
gezin. Door vooraf je uitvaart te
bespreken, praat je over je eigen
sterfelijkheid. En dat is ontzettend
moedig. Helaas horen mensen
regelmatig dat ze niet meer lang te
leven hebben. Dat trieste gegeven
kunnen wij niet wegnemen, maar
we kunnen wel alle voelsprieten
uitzetten. Zo zorgen we er samen
met de familie voor dat het
afscheid passend en persoonlijk
wordt. Ik ben er een groot voorstander van om het een en ander
voor te bespreken, ook als je ouder
wordt. Soms is het overlijden zó
plotseling, dat wij mensen overvallen met alle keuzes die er zijn
en die er uiteindelijk toch gemaakt
moeten worden. Die keuzes moeten
dan in een kort tijdbestek genomen
worden waarin je nog verdoofd bent
door het plotselinge verlies.’

Wensenlijst invullen
Na het intieme afscheid in het crematorium door het gezin vond er een informeel
samenzijn plaats bij Restaurant Vroeger,
vlakbij het crematorium. Ruim 250
belangstellenden kwamen hun respect
betuigen tijdens de condoleance.
Zoals de overledene was tijdens zijn
leven, zo werden er ook herinneringen
aan hem opgehaald, onder het genot
van een lekker glas wijn en met lekkere
hapjes. De keuze voor Restaurant Vroeger
voelde goed. Niet aan strakke tijden
gebonden, maar ruim de tijd kunnen
nemen om met iedereen een kort praatje
te maken. Daarna heeft het gezin deze
emotionele dag afgesloten in Vroeger met
een heerlijk diner. Het was goed zo.

‘Juist door tijdens je leven eens aan
de keukentafel te gaan zitten met je
dierbaren en met ons, geeft het je
nabestaanden rust. Op onze website
www.deruiteruitvaartzorg kunt u uw eigen
wensenlijst ook invullen. Deze komt dan
automatisch bij ons binnen, en daarna
nemen wij contact met u op.’ •

Zo ver we konden,
zijn we met je meegegaan.
De regie, hield je zelf
in handen.
Dat vergt veel lef,
daadkracht en liefde.

HERINNERINGEN AAN VROEGER BIJ RESTAURANT VROEGER

De perfecte locatie
voor c ondoleances
Aan de Otterloseweg in Ede,
op loopafstand van begraafplaats
en crematorium Slingerbos,
bevindt zich Restaurant Vroeger.
De gunstige ligging, de ruime en
gratis parkeergelegenheid en de
rolstoelvriendelijke inrichting maken
het zeer aantrekkelijk voor families
om hun condoleance in Vroeger te
laten plaatsvinden. Er wordt geen
zaalhuur gevraagd.
In een persoonlijk gesprek worden de
wensen besproken. Niemand is gelijk,
iedereen heeft specifieke wensen en die
zijn bijna altijd te realiseren. Persoonlijke
aandacht staat bij Vroeger voorop.

Reünie
Veelal is een condoleance een ontmoetingsplek voor mensen die elkaar lange
tijd niet of niet veel hebben gezien.

Gasten noemen het zelf vaak al ‘een soort
reünie’. Jeugdvrienden, dienstmaten,
oude buren, verre neven en nichten.
Koffie met iets lekkers erbij? Koffietafel
met huisgemaakte soep en/of vers
belegde broodjes? Borrel met hapjes?
Voor elk budget is er een passende
oplossing. Het komt regelmatig voor dat
nabestaanden hier dineren na de condoleance. Dat is natuurlijk altijd mogelijk.
Mocht u een kijkje willen nemen, een
offerte willen hebben of een kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen
of binnenlopen voor een kopje koffie. •
Restaurant Vroeger
Ferry en Marjolein de Ligny
Otterloseweg 40 • 6718 ZM Ede
telefoon 0318-610778
info@restaurantvroeger.nl
www.restaurantvroeger.nl

DINEKE DE RUITER

Uitvaartleidster
Welke karaktereigenschappen
bezit jij die jij inzet in
jouw werk?
‘Mijn karakter is het beste te omschrijven
als perfectionistisch en organisatorisch,
met een groot sociaal en empatisch
vermogen. Ik ben een duizendpoot
waaraan nabestaanden alles mogen en
kunnen vragen en ik zal er altijd alles
aan doen om een stap harder te lopen
om ervoor te zorgen dat men de uitvaart
krijgt die men wenst.Geen wens is bij De
Ruiter Uitvaartzorg te gek of vreemd. Wij
laten een ieder vrij in zijn of haar keuzes,
en dat maakt ons tot een flexibele en
meedenkende uitvaartverzorger.’

Wat is het mooie van het
beroep uitvaartverzorger?
‘Ten eerste vind ik het geen beroep,
maar een roeping. Het zit in je of niet.
Maar het mooie aan het mogen doen wat
wij doen is dat je steeds weer die uitdaging aangaat om de uitvaart zó vorm te
geven en te begeleiden, zoals de familie
zich dit wenst. Je mag meedenken;
suggesties aandragen. Als de familie
hier keuzes in maakt die de juiste keuzes
zijn, dan kun je met een voldaan gevoel
terugkijken op die uitvaart. We worden
vaak geknuffeld door nabestaanden bij
het afscheid na de uitvaart, en dat zegt
wel iets over hoe wij ons ‘werk’ doen.’

Wat is de meest bijzondere
uitvaartwens die je hebt
verzorgd?
‘Een ‘meest bijzondere uitvaart’ heb
ik niet qua herinnering. Dat zijn er
meerdere. Ik heb hele grote uitvaarten
begeleid met meer dan 1000 belangstellenden en ook veel ‘eenzame’ uitvaarten
met soms 2 of 3 personen. Daar ligt nog
een grotere uitdaging: om ook voor die
nabestaanden een passende uitvaart
te organiseren; vooral als er geen
sprekers zijn.’

Waar ben je in je
werk trots op?
‘Ik ben er trots op dat De Ruiter Uitvaartzorg altijd een persoonlijk afscheid kan
bieden dat passend is door ook 1 op 1 te
blijven werken. Onze manier van opbaring
in huiskamersfeer, in een van onze
Uitvaarthuyzen in Ede en in Veenendaal,
past uitstekend bij onze visie op hoe
afscheid nemen eruit kan zien. Op deze
manier kunnen de nabestaanden bij hun
dierbare zijn, net als thuis, en dat is erg
belangrijk voor het afscheidsproces.
Bij ons houdt het ‘werk’ niet op na de
uitvaart: ook daarna blijven wij betrokken
bij de familieleden als zij dat wensen.
Wij bieden echt een stukje nazorg;
ook erg belangrijk in mijn ogen.’

Afscheid nemen moet zich
niet door tijd laten leiden
Hoe zie je jouw eigen
uitvaart voor je?
‘Mijn eigen uitvaart staat al heel lang
op papier. Toen ik jong was, heb ik dit al
vormgegeven, en elk jaar pak ik het er
even bij en verander ik hier en daar wat,
zoals de muziekkeuze. In ieder geval wil
ik de regie, maar er is ook ruimte voor
mijn nabestaanden. Ik pak lekker uit,
want ik wil mijn leven goed besluiten en
niet op een sobere manier. Zo ben ik niet
en dat past niet bij me.
Meerdere keren kwam ik er zelf al in
verband met risicovolle operaties bijna
voor te staan of liever gezegd mijn
nabestaanden, en dan is het ineens
heel dichtbij. Gelukkig kwam ik er goed
doorheen maar het geeft mij en mijn
dierbaren wel rust dat ik een en ander
op papier heb staan. Dat kan ik een
ieder aanraden.’ •

EEN EERBETOON AAN DE OVERLEDENE

Een laatste bloemengroet
Met uitvaartbloemen verwerkt
Bloemsierkunst Daan Meurs uw
emoties. Ze krijgen vorm in de meest
uiteenlopende creaties.
Daan Meurs en zijn team vervaardigen al
jaren smaakvolle rouwkransen, rouwboeketten, biedermeiers en rouwdruppels.
Ook kunt u voor speciale vormen als een
hart, kruis, anker of ander maatwerk bij
de onderneming terecht. Tot slot maken
zij exclusieve kistbedekkingen, waarin
bijvoorbeeld orchideeën worden gebruikt.
Tegenwoordig is alles mogelijk, als
het maar past bij de wensen van de
nabestaanden of bij de wensen die de
overledene zelf kenbaar heeft gemaakt.
De persoonlijke aandacht voor u biedt u
de garantie dat het bloemstuk geheel in
overeenstemming met uw wensen
wordt vervaardigd.

UITVAARTREPORTAGE WAARDEVOL VOOR LATER

Samenwerking

Laat de uitvaart
vastleggen op foto’s

Met De Ruiter Uitvaartzorg in Ede heeft
Bloemsierkunst Daan Meurs al jarenlang
een fijne en prettige samenwerking.
Alle uitvaartleiders hebben de bloemenboeken van Daan Meurs bij zich, geven
de nabestaanden altijd een vrije keuze en
kijken naar het beschikbare budget.
Vaak worden bij de uitvaartleider
de rouwbloemen besteld tijdens het
regelen van de uitvaart. Dat geeft de
nabestaanden meer rust. Zij vertalen
de wensen van de nabestaanden naar
Daan en zijn team toe. U mag ook altijd
direct een beroep op hen doen om u te
adviseren bij de keuze van een passend
rouwarrangement. Zij helpen u bij de
keuze van het soort, de vorm en de stijl
van het stuk waarmee u uw laatste groet
in bloemen kunt vertalen.
Indien een familie andere wensen heeft
qua kleur of schikking, dan kan alles
aangepast worden aan de wensen van
de familie. Bloemsierkunst Daan Meurs
bezorgt alles bij de nabestaanden thuis of
bij Uitvaarthuys ‘De Vallei’, zowel in Ede
als in Veenendaal, zonder meerkosten
qua afstand. Dat is de afspraak. Service
staat bij Bloemsierkunst Daan Meurs
hoog in het vaandel.

Fotografie binnen de uitvaartbranche komt meer uit de taboesfeer, merkt fotograaf Rob Haak. De vraag naar zijn werk neemt toe. Uitvaartreportages zijn een
bijzonder onderdeel van zijn vak geworden. Hij heeft al veel uitvaarten vastgelegd: die van pasgeborenen, jongeren, BN’ers, mensen op hoge leeftijd...
Rob: ‘De korte tijd waarin ik met nabestaanden en de uitvaartondernemer zo’n
moment meemaak en vastleg, blijkt
achteraf voor hen heel waardevol te
zijn.’ Hij is geen onbekende meer in de
branche. Belangrijk vindt hij het om te
staan voor bijzondere wensen. ‘Alles
is mogelijk. Het blijft bijzonder welke
reacties je krijgt van familie. Je werk kan
troost brengen. Dat geeft voldoening.’ •

Rob Haak Fotografie
Octavianus 40
3962 LW Wijk bij Duurstede
telefoon 06-54966880
info@robhaakfotografie.nl
www.robhaakfotografie.nl

Dagelijks verse aanvoer
bloemen
Daan Meurs, die op bestelling de
uitvaartbloemen verwerkt tot een mooie
laatste groet, is al jaren bloemist.
Al jong leerde hij de kunst van het
bloemschikken tot in finesse. Met de
bloemenwebshop www.bloemenapeldoorn.nl en een eigen bezorgservice
bedient hij vele vaste klanten. Achterin
zijn winkel vervaardigt hij ze, samen met
zijn vaste team van bloembinders.
Ze werken uitsluitend met verse bloemen
die dagelijks worden aangevoerd.
Bij het kopen van bloemen en planten
kunt u bij Daan Meurs in Apeldoorn altijd
rekenen op topkwaliteit. Daaronder
verstaat de zaak altijd verse producten,
een verrassende keuze, deskundig advies
en onverwachte ideeën. Geheel naar uw
wens stellen de medewerkers boeketten
en bloem-arrangementen voor u samen.

Rouwlint
U kunt ervoor kiezen om een rouwlint in
het arrangement te verwerken.
Omdat Bloemsierkunst Daan Meurs het
belangrijk vindt dat ook dit foutloos
uitgevoerd wordt, produceert de zaak de
linten geheel in eigen huis. U kunt daarbij
kiezen uit verschillende kleuren en uw
tekst kan in zilver of goud op het lint
aangebracht worden. De prijs voor een
rouwlint bedraagt normaal ruim € 15,-.
Door de nauwe samenwerking met De
Ruiter Uitvaartzorg zit dit lint bij de prijs
van het bloemstuk in. U betaalt hier dus
niets extra’s voor.

Na de uitvaart
Het verzorgen van bloemen en planten
bij het graf van uw dierbare kunt u
gerust aan Daan en zijn team overlaten.
Op afgesproken data - bijvoorbeeld de
overlijdensdag, verjaardag, kerst, Pasen
en dergelijke - of eens per jaar of per
maand zorgen zij ervoor dat dit in orde
komt binnen het afgesproken budget.
U kunt uw bestelling rechtstreeks bij
hen opgeven.

Meesterbinder
Uitvaartbloemen bestellen?
Heeft u de rouwbloemen gevonden die u
voor ogen had? Zo ja, kunt u bij ons heel
comfortabel bestellen en veilig en snel
betalen met MasterCard, Creditcard en
iDeal. Op ieder gewenst adres in Nederland bezorgen wij. In dit geval worden uw
rouwbloemen echter wel door een collega
bloemist vervaardigd. Mocht u vragen
hebben, schroom dan niet ons te mailen
of te bellen.

Als Meesterbinder hebben Daan en zijn
team de strenge proeve van bekwaamheid afgelegd. Hierdoor mogen zij de titel
‘Meesterbinder’ voeren en gebruik maken
van het beschermde Meesterbinderslogo.
Deze proeve van Meesterschap draagt bij
aan de ontwikkeling van de bloemsierkunst in Nederland. •

Bloemsierkunst Daan Meurs
Badhuisweg 45 • 7311 BW Apeldoorn • telefoon 055-5212178
bloemsierkunstdaanmeurs@hotmail.com • www.bloemenapeldoorn.nl
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Verlies en rouw bij
hooggevoeligheid
Annelyn van Annelyn de Boer
Coaching: ‘Wanneer er liefde in
het spel is voor iemand of iets, dan
voelt het als een verlies wanneer die
persoon of het iets er niet meer is.’
‘Hooggevoelige mensen zijn de gevoelsmensen in de samenleving. De 10 op
de 50 die sneller geraakt worden in hun
emoties en zich vaak extra verbinden aan
wie of wat hen lief is. Het maakt meestal
niet uit of het om personen, dieren,
situaties of objecten gaat.
‘Liefde’ staat daarin ook voor ‘veiligheid’.
Wanneer het goed en liefdevol voelt
om je heen, kun je veel aan en voel je
je meestal ook veilig. Maar wanneer je
dat wat je lief is verliest, kan het veilige
gevoel omslaan in onveiligheid: hoe meer
je van iemand houdt, hoe verdrietiger
je je vaak zult voelen als die persoon
overlijdt of vertrekt. Je gevoel van veiligheid en geborgenheid wordt aangetast.
Dat wat zó vertrouwd was, verandert
opeens, waardoor je een nieuwe balans
moet zoeken.
Annelyn de
Boer is ook
schrijfster
van het boek ‘Als
jongeren rouwen 80 praktische tips’

De ander of de situatie bracht je iets wat
je zelf ook zo nodig had om te kunnen
leven, bijvoorbeeld de bevestiging dat jij
heel waardevol bent.
Waar het volgens mij bij rouwverwerking óók om gaat, is dat we het gemis
durven te gaan zien als hetgeen we nog
in onszélf missen en wat we nog niet
voldoende ontwikkeld hebben. Waar
her-innert het verlies en het gemis je
aan en wat heb jij nodig in jezelf om dit
nu bij jezelf te kunnen vinden? Dán heb
je, in mijn beleving, de diepere betekenis
van het bestaan begrepen. Dan vind je
werkelijke veiligheid en geborgenheid:
namelijk bij jezelf!
Het gevoel van verlies en rouw kan allerlei
oorzaken hebben. Samen met jou kijk ik
welke factoren in jouw leven meespelen,
zodat je jezelf leert te begrijpen en je de
rouw niet alleen als ‘rauw’ ervaart, maar
juist ook positief gaat integreren in je
hooggevoelige leven. Naast het mogen
beleven van je emoties help ik je kracht
en inspiratie uit je verliezen te halen.
Beide kun je benutten als bouwstenen
voor de rest van je leven, als positieve
‘krachtbakens’ op je weg, zodat jij je weer
veilig en krachtig voelt bij jóú!’ •
Annelyn de Boer Coaching
Stationsweg 88 • 6711 PV Ede
telefoon 06-16232822
info@adbcoach.nl
www.adbcoach.nl

‘JE BENT ER VOOR EEN ANDER EN DAT MAAKT HET WERK ZO PRACHTIG’

Vrijwilliger worden bij
Hospice Bennekom?
In Hospice Bennekom van Opella geven ongeveer 65 vrijwilligers ondersteuning
aan de gasten en hun naasten.
Heleen van Reem werkt als bemiddelaar
van de vrijwilligers en ondersteunt de
vrijwilligers in het Hospice en de vrijwilligers die waken bij mensen thuis. Heleen:
‘De vraag die ik vaak krijg van mensen
die als vrijwilliger aan de slag willen
in ons Hospice is: ‘Zou ik dat kunnen
denkt u?’ Ik zeg dan altijd: ‘Als u erover
nadenkt en deze stap wilt zetten, dan
is dat al vaak een teken dat u het kunt!
Anders zou u hier niet over nadenken.’
Heleen neemt als bemiddelaar onder
andere nieuwe mensen aan die als
vrijwilliger in het Hospice willen werken.
‘Als ik die mensen na een tijdje terugzie

Gedenksieraden:
sieraden met een ziel
De manier om een overledene te
gedenken is voor iedereen verschillend. Daarom zijn er vele mogelijkheden van gedenksieraden.
Het verlies van een dierbare verdient
een passende, symbolische herinnering. Stijlvol en subtiel. De sieraden
van See You Gedenksieraden en Impona
Gedenksieraden bieden die herinnering en
symboliek. Deze sieraden bevatten een
fysieke herinnering aan een overledene in
de vorm van een as-sieraad of een vingerafdruksieraad. Niet voor niets noemen de
twee bedrijven hun producten ‘sieraden
met een ziel’; stille herinneringen. Zij
stellen u namelijk in staat om een stukje
van de ziel van de dierbare, die u verloren
heeft, - mens of dier - bij u te dragen.

As of vingerafdruk?
Dit kan een kleine hoeveelheid as of een
haarlok zijn, maar ook het op een bijzondere wijze verwerken van een vingerafdruk behoort tot de mogelijkheden.
Een sieraad met een vingerafdruk is een
heel bijzondere herinnering. Het legt de
laatste aanraking met
uw naaste voor
altijd vast. Kies
uit verschillende
vormen, zoals
een hanger,
een ring of een
armband. U kunt
de vingerafdruk
laten maken in een
gouden of zilveren
sieraad.
Het vullen van as of haarresten in een
door u gekozen gedenksieraad doen de
uitvaartleiders van De Ruiter Uitvaartzorg
zelf. Zij hebben hiervoor een opleiding
gevolgd, en de benodigde apparatuur is
in huis. Hiervoor worden geen extra
kosten berekend.

Uniek sieraad met een
uniek verhaal
Ook kunt u een gedenksieraad laten
ontwerpen waarbij u, als drager, centraal
staat. In de showroom van de leveranciers kunt u zich persoonlijk laten adviseren indien u een ‘custom made’ sieraad
wil laten ontwerpen en realiseren. Veelal
wordt er gebruik gemaakt van uw eigen
sieraden waaraan voor u een emotionele
herinnering verbonden is; bijvoorbeeld
trouwringen. Hierbij komen de bedrijven
in samenspraak met u tot een sieraad
waarbij asresten, vingerafdrukken,
haar én herinnering samensmelten.
See You Gedenksieraden en Impona
Gedenksieraden hebben diverse vitrines
de Uitvaarthuyzen in Ede en Veenendaal
waar zij u een groot deel van de collectie
kunnen laten zien. Indien u iets op zicht
wenst te zien, is dit geen enkel probleem.
Het gewenste sieraad wordt geheel
vrijblijvend voor u besteld. •
Informeer naar de mogelijkheden:
06-10710789 /
info@deruiteruitvaartzorg.nl

op de werkvloer, zie ik ze altijd stralen en
geven ze mij de reactie ‘Wat ben ik blij
dat ik deze stap genomen heb!’
Dat is voor mij het mooiste resultaat
wat ik kan behalen.’
‘Als vrijwilliger ben je er voor een ander
en dat maakt het werk zo prachtig’, vult
Heleen aan. ‘Het er zijn is het belangrijkste.
Voor de vrijwilligers die waken bij mensen
thuis geldt dat net zo goed. Zij ondersteunen de mantelzorger als het thuis even
niet meer gaat. Soms kun je als vrijwilliger
voor korte tijd de zorg overnemen, zodat de
ander even toekomt aan zichzelf. Dat is zó
belangrijk in deze laatste fase.’

De inloopavond van Hospice Bennekom
is iedere eerste woensdag van de maand
tussen 19.00 en 20.00 uur. Of neem voor
meer informatie contact op met Heleen
van Reem: 06-19071041 of
vptzhospice@opella.nl. •
Opella Servicepunt
telefoon 0318-752222
servicepunt@opella.nl
www.opella.nl

COBY GERRITSEN-RUITENBEEK

Verzorgster
gastdame
Welke karaktereigenschappen
bezit jij die jij inzet in
jouw werk?
‘Van nature ben ik een echt ‘mensenmens’. Dat wil zeggen dat ik mij graag
honderd procent geef om mensen die het
moeilijk hebben bij te staan en te helpen,
zowel in het dagelijks leven als in mijn
werk. Ik probeer altijd het maximaal
haalbare te bereiken.’

Wat is het mooie van het
beroep overledeneverzorgster
/ gastvrouw?
‘Ik vind het een voorrecht dat ik, eventueel samen met de nabestaanden, hun
dierbaren de laatste zorg mag geven.
In een heel korte tijd bouw je zo een
intense band op met de nabestaanden.
In de dagen daarna ontmoet ik ze nog
regelmatig als gastvrouw of rouwautochauffeuse op de dag van de uitvaart.
Dit vak kies je niet zomaar; dat zit in je.’

Wat is de meest bijzondere
uitvaartwens die je hebt
verzorgd?
10

Van zowel de gasten als de vrijwilligers
is ‘dankbaarheid’ het sleutelwoord dat
Heleen het meeste terugziet. ‘Daarom:
denk je er wel eens over na om vrijwilliger te worden bij het Hospice? Maak
dan gewoon vrijblijvend een afspraak of
kom langs op onze inloopavond.’

‘Er zijn geen bijzondere uitvaartwensen.
Of, beter gezegd: iedere uitvaartwens is
bijzonder.’

Waar ben je in je werk
trots op?
‘Ik ben er trots op dat ik onderdeel ben
van een hecht team, waarin iedereen
even belangrijk is om een perfecte
uitvaart te organiseren en uit te voeren.
Als de nabestaanden tevreden zijn over
het hele traject, vanaf de melding van
het overlijden tot en met het nazorggesprek, en hieraan een mooie herinnering
overhouden, dan geeft mij dat een
mooi gevoel.’

Hoe zie je jouw eigen
uitvaart voor je?
‘Mijn eigen uitvaart zal klein zijn,
met alleen dierbaren en vrienden om
mij heen. Cremeren heeft mijn voorkeur.
Alles heb ik vastgelegd in een wensenboekje, zodat mijn nabestaanden alle tijd
hebben om afscheid te nemen en niet
meer bezig hoeven te zijn om alles
te regelen.’ •

OP EEN PASSENDE MANIER AFSCHEID NEMEN VAN UW DIERBARE

Crematorium en begraafplaatsen Amersfoort
Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA) verzorgt begrafenis- en
crematieplechtigheden en as-bestemmingen in de regio Amersfoort. De plechtigheden vinden plaats in het moderne Crematorium Amersfoort dat aan de
Dodeweg ligt, op het terrein van Rusthof. Het gebouw biedt groepen met diverse
religieuze en culturele achtergronden de ruimte om geheel op hun eigen manier
afscheid te nemen van de overledene.

Begrafenisplechtigheden vinden bij CBA
met name plaats in de monumentale Aula
1. Dit Rijksmonument is gebouwd in de
jaren ‘30 in de zogenaamde ‘Dudokstijl’.
In de intieme, warme ruimte vindt u 50
zitplaatsen en 50 plaatsen om te staan.
Uiteraard is de aula goed toegankelijk
gemaakt voor mindervaliden.
Bij het ontwerp van het crematorium is
rekening gehouden met de verschillende
geloofsovertuigingen van nabestaanden.
CBA wil mensen die hebben gekozen voor
begraven niet onnodig confronteren met
de mogelijkheid tot crematie op hetzelfde
terrein. De crematieruimte is daarom
door middel van een ruime patio en
scheidingswand optisch gescheiden van
de grote aula en de ontvangstruimtes die
worden gebruikt tijdens begrafenissen.

De crematie

24 uur per dag toegankelijk

In Aula 2 worden meestal de crematieplechtigheden gehouden. Het is een
mooie, lichte, grote, ronde ruimte met een
bijzondere lichtinval vanuit het dak. De
aula heeft 160 zitplaatsen en veel ruimte
voor staanplaatsen. De ruimte is dan ook
bijzonder geschikt voor grote groepen
mensen. Ondanks de grote ruimte heerst
er toch een intieme sfeer, vanwege de
zorgvuldig gekozen inrichting. Bijzonder
is verder nog dat de aula uitkijkt op de
fraaie, besloten, grote binnentuin. Vanaf
elke aula is er een looproute naar de
losstaande crematieruimte, waar de
crematie direct na de uitvaartplechtigheid plaatsvindt. Elke overledene wordt
apart gecremeerd. In sommige culturen
is het gebruikelijk dat de nabestaanden
aanwezig zijn bij de crematie. In Amersfoort is dat altijd mogelijk.

Families en andere naasten kunnen op
ieder moment bij de overledene zijn.
U krijgt hiervoor een elektronische
sleutel, waarmee u toegang krijgt tot
de centrale ontvangstruimte en de
rouwkamer. De rouwkamers zijn met zorg
ingericht: sfeervol en kleurrijk, maar
stemmig. U kunt er zo lang blijven als u
wilt om zo in alle rust en op uw manier
afscheid te nemen van uw dierbare. Er is
een geluidsinstallatie aanwezig en in het
gehele gebouw is wifi. Aan de magneetwand kunt u kaarten en foto’s ophangen,
om zo de kamer een persoonlijke tint
te geven.

Muziek
Muziek is een belangrijk element
bij een plechtigheid. Het crematorium en de begraafplaats Rusthof
biedt diverse mogelijkheden om
dit goed tot zijn recht te laten
komen. Rusthof beschikt over een
uitgebreide muziekcollectie van
enkele duizenden muziekstukken
waaruit u kunt kiezen, van modern
tot klassiek, Nederlandstalig of
kerkelijke liederen. U kunt het
muziekboek online bekijken.

NIETS IS ONMOGELIJK

Begraafplaats & Crematorium
Moscowa in Arnhem
Begraafplaats & Crematorium Moscowa is een echte Arnhemse begraafplaats
en crematorium. Het terrein van de uitgestrekte begraafplaats (1873) heeft een
fraaie ligging en is - naast een laatste rustplaats - een geliefd wandelgebied.
Behalve historisch is Moscowa ook echt van deze tijd. Persoonlijke wensen zijn
altijd het uitgangspunt.

Plechtigheid naar wens
Moscowa heeft twee prachtige aula’s.
Beide hebben een karakteristiek puntdak
en een spectaculaire glas-in-loodachterwand. Tijdens de plechtigheid kan alles
worden ingevuld zoals u dat wenst.
Er kan muziek worden gespeeld (live) en
afgespeeld, en beeldmateriaal worden
vertoond op moderne apparatuur.

Eten en drinken bij
een afscheid
‘Samen eten’ staat symbool voor ‘samen
delen’, dus ook verdriet samen delen.
Tijdens het eten praten over de overledene, herinneringen ophalen. Samen eten
geeft de mogelijkheid om emoties de
ruimte te geven. Van Budget tot Culinair:
van koffie, wijn, kaas en worst tot luxe
tapas met champagne: het kan bij CBA.
Steeds meer mensen kiezen voor iets
speciaals dat bijdraagt aan het afscheid
van de overledene. Was de overledene
verzot op chocoladetaart en Irish coffee
met slagroom, een donker biertje met
een variatie aan tapas of juist een
broodje kroket? U kunt laten weten wat
uw wensen zijn en CBA verzorgt het!

Wensen

Gedenkpark
Moscowa heeft een algemeen, een
rooms-katholiek en een islamitisch
gedeelte. Op elk deel zijn verschillende
soorten graven beschikbaar. En Moscowa
heeft ook een speciale urnentuin. Hier
staan bijzondere, vaak kunstzinnige
urnen. De urnentuin heeft door al die
bijzondere monumenten het karakter van
een kunst- of beeldentuin.

De medewerkers van CBA staan open
voor overleg over speciale wensen. Indien
de overledene een speciale hobby of
interesses had, kunt u dit toepassen in
een ritueel. Een oldtimer in de patio?
Een ritueeldanseres, optreden van een
koor, schilderijen in de koffiekamer,
een andere opstelling in de aula? Neem
contact op om uw wensen te bespreken.

Alles op één locatie
Doordat CBA alle uitvaartfaciliteiten
op één locatie heeft, kan CBA u als nabestaande volledig van dienst zijn. U bepaalt
hoe u de periode vóór de uitvaart en de
uitvaart zelf wil vormgeven. In een van
de vijf 24 uurs kamers kan uw overleden
dierbare worden opgebaard.

Een borreltje op de uitvaart was vroeger
al niet ongewoon, maar ook tijdens de
koffietafel na afloop van de uitvaart.
Soms staat een uitvaart in het teken van
het leven vieren, zodat er een toast wordt
uitgebracht. •

Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort
Dodeweg 31 • 3832 RE Leusden • telefoon 033-4613603
info@cba-amersfoort.nl • www.cba-amersfoort.nl

Theehuis Moscowa
In het gedenkpark ligt ook Theehuis
Moscowa. Hier kunt u dagelijks terecht
voor vragen over bijvoorbeeld de locatie
van een bepaald graf of het kopen
van een bloemetje. Ook kunt u iets
eten en drinken en is het boekje
De sprekers, beelden en muziek kunt u
altijd zelf bepalen. Na de plechtigheid
biedt Moscowa u uitgebreide cateringmogelijkheden in de sfeervolle condoleanceruimtes. Tijdens de condoleance worden
een kopje koffie met iets zoets geserveerd, maar het kan ook uitgebreider met
rijk belegde broodjes of soep.
Of kiest u voor een van de speciale
arrangementen? Niets is onmogelijk.

De medewerkers adviseren u graag over
de vele mogelijkheden voor gedenk
tekens. Na een afspraak in de toonzaal,
waar u de verschillende urnen, monumenten, assieraden en kunstvoorwerpen
kunt zien, leiden zij u graag rond door het
park en laten ze u de mogelijkheden zien.

‘Wandelen op Moscowa’ er verkrijgbaar;
een gids die u langs tal van bijzondere
monumenten en prachtige plekken in
het park leidt. Op zondag ‘gebeurt’ er
vaak iets in het theehuis: een workshop
bloemschikken of beeldhouwen bijvoorbeeld, of een lezing door een rouwbegeleider. Het Theehuis is zeven dagen per
week geopend van 10.00 tot 16.00 uur. •

Begraafplaats & Crematorium
Moscowa
Waterbergseweg 18
6815 AP Arnhem
telefoon 026-4456347
www.moscowa.nl
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Je was zo gewenst

DE RUITER UITVAARTZORG IS GESPECIALISEERD IN KINDERUITVAARTEN

Een plek van bestaan voor een kind

we wilden je zoveel geven
het mocht helaas niet zo zijn
jouw hartje klopt niet meer
het onze nu met pijn…

We praten er liever niet over, maar helaas komt het ook in deze moderne tijd
nog vaak genoeg voor. Uw kindje is overleden bij de geboorte of u verkeert al
in de wetenschap dat uw kindje niet meer leeft en hij of zij moet nog geboren
worden. De teleurstelling, de verslagenheid en het verdriet en de onmacht
zijn enorm.
Door uw overleden baby na een miskraam
of geboorte te begraven of cremeren,
geeft u uw kindje een plek van bestaan.
Een tastbare gedenkplaats waar u heen
kunt gaan wanneer u daar behoefte aan
hebt. Maar… dit is gemakkelijker gezegd
dan gedaan, want waar moet u allemaal
rekening mee houden als u te maken
heeft (gehad) met een vroeggeboorte of
als uw kindje doodgeboren is?
De Ruiter Uitvaartzorg heeft zich
gespecialiseerd in vroeggeboorte- en
kinderuitvaarten. Wij hebben een
brochure ontwikkeld, en hierin hebben
we de belangrijkste zaken benoemd die
-belangrijk zijn bij het maken van de
moeilijke keuzes.

Kijkend naar dezelfde ster
Jij van dichtbij
wij van ver...

Wetgeving rondom
vroeggeboorte
Voor de wet wordt een baby (officieel)
pas als kind erkend vanaf week 24 van de
zwangerschap. Hoe zit dat precies?
Tot 16 weken zwangerschap is er wettelijk
gezien geen sprake van levensvatbaarheid. Daarom wordt uw kindje voor die
tijd niet door de wet officieel erkend en
hoeft het niet aangegeven te worden
bij de burgerlijke stand. Van 16 tot 24
weken zwangerschap is de regelgeving
een beetje een grijs gebied. Het kindje
is volgens de wet dan nog niet levensvatbaar, maar heeft het wel recht om te
leven. Als u in dit geval wilt dat uw kindje
in het Bevolkingsregister wordt ingeschreven, dan is de Burgerlijke Stand hier
juridisch toe verplicht. U krijgt dan een
akte van overlijden. Heeft uw kindje in die
16 tot 24 weken meer dan 24 uur geleefd
na de bevalling, dan moet het worden
aangegeven.Na 24 weken is het kindje bij
de wet officieel levensvatbaar. Daarom
wordt er vanaf dat moment gesproken
van een ‘doodgeborene’ en zijn er officiële
regels waar u zich aan moet houden. Deze
regels hebben wij benoemd in onze folder.

Waar vind ik een
babykistje/ -mandje?
De Ruiter Uitvaartzorg werkt samen met
Amelius in Apeldoorn. Hier zijn verschillende vormen en maten babykistjes/
-mandjes verkrijgbaar om overleden
baby’s tot en met week 19 van de zwangerschap in te kunnen begraven.
Het thema of de kleur van de bekleding
van het kistje of mandje kan doorgevoerd
worden in de kleding, het mutsje, een
wikkelgoed en het overlijdenskaartje
en eventuele andere bedrukkingen.
Onze uitvaartleid(st)ers kunnen u hierin
ruimschoots adviseren.

Uitvaarthuys De Vallei in
Ede of Veenendaal
De Ruiter Uitvaartzorg beschikt over een
koelsysteem dat speciaal is gemaakt
voor een babykistje of -mandje. Als u
naar huis mag, kunnen we de opbaring
gewoon bij u thuis regelen tot de dag van
de uitvaart.
Zowel ons intieme Uitvaarthuys in Ede als
in Veenendaal beschikt over een grote
huiselijke kamer, waar het ook mogelijk
is om een samenkomst te houden in
besloten kring.

WARM EN WAARDIG AFSCHEID VOOR
OVERLEDEN KINDJES

Kleding en 
kindermandjes

op maat

Baby-rouwauto

Het overlijden van een kind is het ergste dat een ouder kan overkomen. Voor de
kinderen die tijdens een zwangerschap overlijden, was tot een paar jaar geleden
bijna niets; geen kleding en geen modern uitvaartmandje of uitvaartkistje.
Amelius uit Apeldoorn heeft dit gat opgevuld en geeft ouders in deze moeilijke
periode daarom warmte en de mogelijkheid om op een mooie manier afscheid te
nemen van hun kindje.
Amelius maakt afscheid producten op
maat. Op de website Kindermandjes.nl is
een uitgebreide collectie te zien. Amelius
kiest zoveel mogelijk voor natuurlijke
materialen met een zachte uitstraling,
maar wel dusdanig dat het een moderne
uitstraling heeft.
(Groot)ouders kunnen producten uit de
collectie bestellen, maar ze kunnen
bijvoorbeeld ook een mandje of kistje
laten maken met de stof uit de babykamer. Er wordt altijd in overleg een
passende oplossing gevonden, zodat het
een warm en waardig afscheid wordt. •
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Is uw kindje tijdens of vlak na de zwangerschap overleden, dan heeft u wellicht
behoefte aan een intieme begrafenis
of crematie, waarbij u zelf het kindje
meeneemt naar de laatste rustplaats.
Weet dan, dat er heel veel mogelijk is,
waardoor u op uw eigen manier afscheid
kunt nemen van een leven dat nog zo
pril was en waar u zo naar uitkeek.
Zo is het mogelijk dat uw kindje bij u
op de kamer in het ziekenhuis wordt
verzorgd en opgebaard.

Amelius
Morellenlaan 29
7322 JS Apeldoorn
telefoon 06-50995289
www.amelius.nl
www.kindermandjes.nl
www.prematuur.nl

Wat kan De Ruiter Uitvaartzorg
voor u doen?
Het voelt zo onnatuurlijk om uw kind naar
zijn of haar laatste rustplaats te brengen.
Maar verdrietig genoeg komt het wel
regelmatig voor. De Ruiter Uitvaartzorg
begeleidt u in deze moeilijke tijd.
Want terwijl u rouwt om het verlies van
uw kind, moeten er heel veel praktische
dingen worden geregeld.
We nemen de taken van u over waar u
zelf liever geen tijd aan besteedt.
We geven u steun en advies en zijn er
met een luisterend oor; ook voor broertjes, zusjes en niet te vergeten opa’s
en oma’s. De relatie tot een overledene
is geen maatstaf voor het verdriet dat
iemand heeft. Maar het overlijden van
een kleinkind is voor een opa of oma
extra zwaar. U rouwt niet alleen maar
om de dood van uw kleinkind, maar u
ziet ook het verdriet en onbegrip van uw
eigen kinderen. U wilt er graag voor hen
zijn, terwijl u ook uw eigen emoties hebt.
Niet iedereen staat daarbij stil, maar de
medewerkers van De Ruiter Uitvaartzorg
besteden daar extra aandacht aan.
Wenst u liever een vrouwelijke collega,
dan zullen wij dat respecteren.

Speciaal voor de uitvaart van een kind
is een kinderrouwauto gebouwd: een
roomwitte Fiat 500. De auto is verlengd,
maar zonder concessies te doen aan de
uitstraling. Het is nog steeds een ‘lieve’
auto. Op deze manier kunnen we op een
passende manier een kind begeleiden
naar de laatste rustplaats. Via onze
vervoerspecialist Leewis uit Veenendaal
kunnen wij deze auto inzetten.

Wat kost een uitvaart voor
een kindje?
Een uitvaart kost geld; soms veel geld.
Dit is sterk afhankelijk van uw wensen.
Om u een indicatie te geven, hebben we
geprobeerd om u hiervan een overzicht te
geven. Ook lopen de kosten van begraven
of cremeren nogal uiteen.
Wij hebben een tweetal pakketten
samengesteld, omdat iedere ouder op een
verschillende manier afscheid wil nemen.
Deze worden benoemd op onze website
en in onze folder.

Het heeft helaas niet
zo mogen zijn…
Je kindje is doodgeboren.
En wat nu?

De uitvaartleid(st)ers van De Ruiter
Uitvaartzorg zijn volledig op de hoogte
van alle mogelijkheden en onmogelijkheden en kunnen u goed adviseren.
Wij gaan ervan uit dat alle wensen
mogelijk zijn tenzij het onmogelijk is.
Als wij samen uw wensen hebben doorgenomen, zullen wij binnen 24 uur u een
passende begroting aanbieden, zodat u
niet achteraf met onverwachte kosten te
maken krijgt. Duidelijkheid en transparantie staan hierbij voorop! •

Begraven of cremeren?
Ook met een vroeggeboorte- of kinderuitvaart zijn uiteraard kosten gemoeid.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd bij een begrafenisverzekering.
Ook voor baby’s en tijdens uw zwangerschap bent u goed verzekerd.
Indien het kindje echter vóór de wettelijke 24 weken is overleden, is een
uitvaartverzekering niet verplicht tot
uitkeren. Wel hebben de meeste verzekeraars hier een speciaal coulancebeleid
in en kan er een deel van een polis
-uitgekeerd worden.
Niet iedere uitvaartverzekering vergoedt
deze kosten. Daarvoor moet u uw polis
goed nalezen. Gezien onze ervaring hierin,
ondersteunen wij u hier graag in. Zo zijn
de kosten voor het cremeren van een
overleden baby hoger dan voor
het begraven.

Wij zijn zeven dagen in de week,
24 uur per dag bereikbaar op
telefoonnummer 06-10710789.

LEEWIS UITVAARTVERVOER VEENENDAAL
RUIME KEUZE IN ROUWAUTO’S EN VOLGAUTO’S

ALLERLEI MATERIALEN MOGELIJK, SNELLE LEVERING

Grafmonumenten en urnen
Grafmonumenten Van de Lustgraaf en Jansen heeft alles van zeer
eenvoudige grafmonumenten tot totale graftempels en grafwerken voor
woonwagenbewoners.

Rouwvervoer op maat
Uitvaartservice De Vallei maakt
gebruik van de diensten van een
vervoerspecialist voor de uitvaartbranche: Leewis in Veenendaal, sinds
1930 actief op dit gebied. Foto’s uit
lang vervlogen tijden tonen indrukwekkende rouwstoeten.
Inmiddels is er veel veranderd en heeft
er op het gebied van uitvaartmobiliteit
een ontwikkeling plaatsgevonden waarbij
men een ruime keuze heeft; niet alleen
voor de rouwauto, maar ook voor eventuele volgauto’s. Daarnaast zijn er mogelijkheden om samen met de overledene
vervoerd te worden in een uitvaartbus,
van klein (6 passagiers) tot touringcarformaat. Leewis maakt deel uit van een
samenwerkingsverband, waardoor veel
wensen vervuld kunnen worden.

Vaak wordt gekozen voor de stijlvolle
zwarte Cadillac, maar zilvergrijs is
steeds meer in trek. Uiteraard is ook
een witte, bordeauxrode en zelfs roze
rouwauto beschikbaar. Verder zijn er
de nodige specials. Een daarvan is
de unieke Fiat 500 kinderrouwauto,
waarover elders in deze krant meer.
De Hotrod Hearse is een ander bijzonder
exemplaar. Een zogenaamde ‘one-off’,
speciaal in Amerika gebouwd op een
modern, verlengd chassis. Voor liefhebbers van Engelse auto’s zijn er Daimlers
en Rolls Royces.

De toonzaal en werkplaats van Grafmonumenten Van de Lustgraaf en Jansen zijn
gevestigd aan de Hovystraat 39 en 25 in
Veenendaal, een zijstraat van het Bruïneplein. In de sfeervolle toonzaal van ruim
480 m2 liggen diverse grafmonumenten,
staande stenen, algemene stenen,
urnen en assieraden. Tevens is Grafmonumenten Van de Lustgraaf en Jansen
leverancier van de waterurn (waarbij de
as teruggegeven wordt aan de aarde in
een tijdsbestek van ongeveer 10 jaar) en
dealer van Kroes glasblazerij. Hierbij kan
de as met het glas meegeblazen worden
tot een prachtig kunstobject.
Op het buitenterrein bevinden zich keien,

De uitvaartbus

De toonzaal is elke werkdag van 13.00
uur tot 16.30 uur geopend en ‘s zaterdags
van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten deze
tijden is het op afspraak ook mogelijk om
langs te komen.
Bij Grafmonumenten Van de Lustgraaf en
Jansen werken Marco van de Lustgraaf
en Jan Jansen samen. Door deze kleine
samenstelling zijn verkoop en productie
maximaal op elkaar afgestemd.
Doordat de twee de kosten zo laag
mogelijk proberen te houden, zijn de
grafmonumenten ook goedkoper. •
Grafmonumenten
Van de Lustgraaf en Jansen
Hovystraat 39
3904 DZ Veenendaal
telefoon 06-22902774 (Marco) /
06-51413122 (Jan)
grafmonumenten@live.nl
www.grafmonumentenveenendaal.nl

Jan Jansen &
Marco van de
Lustgraaf

SAMEN MET UW DIERBARE NAAR DE LAATSTE RUSTPLAATS

Peter van Nek uit Ede maakte in 2004
iets mee waardoor zijn leven veranderde.
En hoewel het idee van een intieme
uitvaartbus al langer speelde, was hij nu
gedreven om dit idee te verwezenlijken.
Restauratie en aankleding hebben deze
bussen getransformeerd tot complete
uitvaartbussen die precies aan uw
wensen voldoen.

Het bedrijf levert grafmonumenten
van natuursteen, glas, RVS, cortenstaal
en hout.
✓ Glas: in elke kleur mogelijk. tevens
is het bedrijf leverancier van geprint
glas, waarbij de glasplaat door een
printer gaat.

Van de uitvaartbus komt binnenkort
een compacte versie beschikbaar.
In deze auto, gebouwd op basis van een
verlengde Mercedes Sprinter, is ruimte
voor de overledene met 6 dierbaren
eromheen. •

Leewis Uitvaartmobilteit
Industrielaan 6 • 3903 AB Veenendaal
telefoon 0318-588888
info@leewis.nl • www.leewis.nl

Soms vraagt een uitvaart om iets
anders. Rouw-VIP bussen maken het
mogelijk om tot het laatste moment
bij uw overleden dierbare te zijn.

zwerfkeien, ruwe stenen en rotsblokken
in verschillende afmetingen.
Alle monumenten die het bedrijf op
voorraad heeft liggen, kunnen zeer snel
geleverd worden. Er is een speciaal
gedeelte voor Chinese grafmonumenten
ingericht, waarbij het bedrijf ook alle
Chinese karakters kan leveren.

✓ RVS: van eenvoudige plaatjes met
naam tot complete monumenten met
ingezuurde letters in RVS of uitgesneden letters in RVS.
✓ Cortenstaal: omdat dit materiaal
eenmalig gaat roesten, is het ook zeer
geschikt voor het vervaardigen van
gedenkmonumenten.
✓ Hout: dit speciaal gekookte en
gepeste hout kan met behulp van een
CMC freesmachine in elk gewenst
model gemaakt worden.

Asverstrooiing per

heliumballon

Grote en kleine bus
De grote Rouw-VIP uitvaartbus biedt
plaats aan 22 familieleden. De bus is
voorzien van een sfeervolle en warme
inrichting. Er zijn 22 zitplaatsen, er is
plaats voor 1 rolstoel, de overledene en
1 plaats voor de uitvaartbegeleider.
De bus heeft een rolstoellift en een lage
instap, en is voorzien van een toilet.
Er zijn 2 tv-schermen om (eigen) foto’s op
CD af te spelen en een geluidsinstallatie
om (eigen) muziek af te spelen. Er is een
bloemenhoek, waardoor er veel bloemstukken meegenomen kunnen worden.
De kleine Rouw-VIP uitvaartbus biedt
plaats aan 8 familieleden samen met
de dierbare.

Mogelijkheden
De uitvaart kan geheel naar eigen wens
worden ingevuld. Zo kan er bijvoorbeeld
in overleg een speciale route worden
gereden langs alle dierbare plekken van
de overledene. Ook is het mogelijk om na
de begrafenis de genodigden te vervoeren
naar bijvoorbeeld een restaurant of
condoleancezaal.
De uitvaartbus brengt nabestaanden met
een goed gevoel naar de laatste rustplaats van hun dierbare. •

Grote uitvaartbus

Kleine uitvaartbus

Rouw-VIP
Ambonlaan 6
6712 BM Ede
info@rouw-vip.nl
www.rouw-vip.nl

Hemelvlucht biedt u de unieke mogelijkheid om de as van uw dierbare te
verstrooien middels het oplaten van
een asverstrooiingsballon.
Deze ballonoplating kan plaatsvinden
vanaf een door uzelf gekozen locatie,
datum en tijdstip; bijvoorbeeld vanaf een
plek die voor u een speciale betekenis
heeft.
Nadat de ballonnen zijn losgelaten,
zullen deze rustig stijgen naar grote
hoogte. Onder de juiste weersomstandigheden kunt u de ballonnen ongeveer 30
minuten volgen. De asverstrooiingsballonnen bereiken een hoogte van ongeveer
25 kilometer in de atmosfeer. Door het
stratosfaire drukverschil op deze hoogte
zullen de ballonnen imploderen, waardoor
de as van uw dierbare vrijkomt en zich
in de atmosfeer verspreidt over verschillende windstreken rondom de aarde.

U kunt de ceremonie rondom het oplaten
van de ballon geheel naar eigen wens en
inzicht vervullen.
De kosten zijn € 495,- inclusief foto
reportage en muziek op locatie.
Hemelvlucht biedt tevens de mogelijkheid om de as van uw dierbare te
verstrooien middels asverstrooiing per
vuurpijl boven zee. •

Hemelvlucht
telefoon 06-30665532
info@hemelvlucht.nl
www.hemelvlucht.nl
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VOOR DE UITDRUKKING VAN HET INDIVIDUELE ROUWGEVOEL

Cantharus rouwdrukwerk voor
iedere uitvaart
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Partner voor de opmaak en productie
van rouwdrukwerk in eigen beheer.

printers
afwerkapparatuur
service
onderhoud
trainingen

d&b is al jaren naar volle tevredenheid
de leverancier van De rouwdrukwerkmachines waar De Ruiter Uitvaartzorg haar
rouwdrukwerk mee vervaardigt.
d&b ontwikkelde een eigen CandleFoil kaarsenfolie waarmee De Ruiter
Uitvaartzorg nu haar eigen kaarsen voor
een familie mee kan bedrukken. Om te
gebruiken bij een afscheidsplechtigheid
of ter nagedachtenis mee te geven aan
nabestaanden. •

loved you
y e s t e r d ay,
love you
still.
a lway s
h av e ,
a lway s
will.

d&b grafische techniek
Grootzeil 10 • 3891 KH Zeewolde
telefoon 036-5490580
sales@denb.nl
www.denb.nl/bedruk-uw-eigen-kaarsen

correspondentieadres
o u d e s ta d s g r ac h t 2 2 2
5 6 1 1 d x e i n d h ov e n

JOHN VISSER

Uitvaartleider
John, welke karaktereigenschappen bezit jij die jij inzet in
jouw werk?
‘Ik werk vanuit mijn gevoel. Aandacht,
rust, luisteren en organiseren zijn zeker
ook belangrijke punten waaraan je moet
denken als uitvaartverzorger. De tijd
nemen en met zorgvuldigheid de juiste
uitvaartkeuzes maken voor een passend
en waardevol afscheid van een dierbare.
En dat probeer ik samen met de nabestaanden waar te maken. Ik vind het een
voorrecht dat ik deel mag uitmaken van
zo’n bijzondere gebeurtenis, op gepaste
afstand en toch dichtbij. Een vak,
een roeping, een passie: dat is het vak
van uitvaartverzorger.’

Wat is voor jou het mooie van
het beroep uitvaartverzorger?
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‘Een mooi aspect van mijn werk is
het samenwerken met mensen:
hen te mogen begeleiden op een moeilijk
moment in hun leven en hen bewust te
maken van de mogelijkheden die er zijn
om een afscheid vorm te geven, zoals zij
dat voor ogen hebben. Veel belangrijke
momenten in een mensenleven worden
zorgvuldig voorbereid. Is het dan niet
logisch dat er ook over de uitvaart wordt
nagedacht? Iedere situatie is anders;
ieder mens is immers uniek. Dat unieke
kan in de uitvaart tot uitdrukking worden
gebracht. Denk hierbij niet alleen aan
spectaculaire uitvaartmogelijkheden in
de omgeving van Ede en Veenendaal,
maar juist aan details; dingen die vaak
alleen voor de meest betrokkenen
herkenbaar en merkbaar zijn.’

Cantharus in Duiven is een uitgeverij
die constant blijft vernieuwen.
De tijden veranderen en daar gaat
Cantharus in mee. Wat uw wensen
ook zijn: niets is onmogelijk bij
Cantharus. Het bedrijf biedt rouwdrukwerk voor iedere uitvaart.
De medewerkers staan open voor
specifieke wensen. Er is altijd ruimte
voor maatwerk.

l o n n e k e va n g ro n i n g e n
1934 - 2012

Cantharus streeft naar een persoonlijke manier van zaken doen met haar
klanten en leveranciers. Dit resulteert in
langdurige relaties, zoals met De Ruiter
Uitvaartzorg. Betrokkenheid en flexibiliteit zijn de kernwaarden die passen bij
het bedrijf. Cantharus levert rouwkaarten,
rouwbrieven en bidprentjes om iedere
uitvaart persoonlijk te maken.
Cantharus

www.cantharus.nl

Wat is de meest bijzondere
uitvaartwens die je hebt
verzorgd?
‘Eigenlijk zijn alle uitvaartwensen
bijzonder. Of het nu een kleine of grote
uitvaart betreft: je probeert altijd
elke uitvaart weer naar wens van de
nabestaanden uit te voeren.’

Waar ben je in je werk
trots op?
‘Ik ben uiteraard trots op ons
Uitvaarthuys de Vallei in Ede en Veenendaal, waar wij een opbaring in huiskamersfeer aanbieden. Wij kunnen altijd een
persoonlijk afscheid bieden dat passend
is. Wij werken samen als een hecht team
binnen De Ruiter Uitvaartzorg. Uitvaartverzorging is voor mij het mooiste vak van
de wereld. Ik ervaar het nog steeds als
heel bijzonder mensen mogen te begeleiden in een voor hen zo moeilijke tijd.
Voor, tijdens en na de uitvaart.’

Hoe zie je jouw eigen
uitvaart voor je?
‘Mijn eigen uitvaart zal een klassiek
traditioneel tintje mogen hebben, met
een lach en een traan. Ik heb het uitgewerkt op papier staan, zodat mijn nabestaanden op dat moment daarover geen
beslissingen meer hoeven te nemen.’ •
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Alles in eigen beheer
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De Ruiter Uitvaartzorg verzorgt zelf
het rouwdrukwerk in haar eigen drukkerijen in Ede en in Veenendaal. In beide
opbaarpanden is geïnvesteerd in speciale
rouwdrukwerkmachines, waardoor De
Ruiter Uitvaartzorg de kaarten vaak nog
dezelfde dag kan leveren, ook in de
weekenden en op feestdagen.
Door samen te werken met goede leveranciers die hun afspraken nakomen, kan
De Ruiter Uitvaartzorg snel schakelen.
Geen wachttijden voor de nabestaanden,
veel tijdswinst voor de uitvaartleider,
omdat er niet heen en weer naar een
drukkerij en familie gereden hoeft te
worden. Een prettige win-winsituatie.
Vaak heeft de familie na het rouwbezoek
de kaarten al mee naar huis, zodat zij in
alle rust de enveloppen kunnen schrijven.

Cantharus heeft een prachtige lijn in
rouwkaarten. Op de website kunt u vast
een kijkje nemen. •

VERNIEUWENDE COLLECTIE MET OOG VOOR HET VERLEDEN

Spatium: complete
lijn in drukwerk

Airborne monument
in Ede, speciaal
ontworpen voor De
Ruiter Uitvaartzorg

Spatium Uitgeverij is een jonge, dynamische uitgeverij van rouwdrukwerk met een vernieuwende collectie, en richt zich met name op de
uitvaartverzorgende branche.
De Ruiter Uitvaartzorg werkt al vanaf de
start van het bedrijf naar volle tevredenheid samen met Marcel van Tilburg,
eigenaar van Spatium.

Het bedrijf staat altijd open voor nieuwe
ideeën en ontwerpt een complete lijn in
drukwerk rondom de uitvaart. Ook biedt
Spatium voor de uitvaartbranche de
mogelijkheid om exclusief rouwdrukwerk
te ontwikkelen dat speciaal is toegespitst op de specifieke eisen en wensen
van de onderneming.
Buiten het rouwdrukwerk heeft Spatium
Uitgeverij ook alle aanverwante artikelen voor De Ruiter ontworpen, zoals
condoleanceregisters, nazorgmappen
en de unieke foto-vaasjes en/of -olielampjes, die nabestaanden na de uitvaart
ontvangen van de Ruiter Uitvaartzorg,
als dank dat zij de uitvaart mochten
verzorgen. De Spatium collectie is
ontworpen met oog voor het verleden,
maar met de blik naar de toekomst
gericht. U vindt in de collectie een aantal

ontwerpen op diverse soorten papier.
Maar het is ook mogelijk om met digitale
bestanden te werken, om deze vervolgens
op blanco papier van Spatium naar uw
wens af te drukken. Zo vindt u in de
collectie altijd een ontwerp dat aansluit
bij uw smaak of bij de smaak van
de overledene.
Bent u geïnteresseerd in de collectie,
wilt u meer weten over het exclusief
rouwdrukwerk, of heeft u vragen over
de andere artikelen, neem dan contact
op met De Ruiter Uitvaartzorg of rechtstreeks met Spatium. •
Spatium Uitgeverij
Marcel van Tilburg
telefoon 013-5211006
info@spatium.nl
www.spatium.nl

OVER DE NATUURKIST, DOE-HET-ZELFKIST EN OPBAARKIST

Bijzondere kisten van natuurlijke materialen
Ruim 8 jaar is Capulus BV een innovatieve speler op de Nederlandse markt als
kistenleverancier. In die jaren hebben Hans van Straalen en Jim Leidelmeijer
nieuwe kisten geïntroduceerd en die stap voor stap verbeterd in samenspraak
met hun afnemers. De Natuurkist en de Doe-het-zelfkist zijn hier duidelijke
voorbeelden van.

Natuurkist

Hans en Jim brengen hun producten
graag persoonlijk onder uw aandacht en
staan garant voor de kwaliteit en zorg.
Zij streven naar een goede samenwerking
met hun partners. Eén van hun partners
is daarom De Ruiter Uitvaartzorg.
Mede omdat die maatschappelijk zeer
betrokken is en verantwoord ondernemen
hoog in het vaandel heeft staan, was
er direct sprake van een gezamenlijke
doelstelling.

Er is een kistendepot gerealiseerd bij
De Ruiter Uitvaartzorg in Ede, en er volgt
een nieuw depot in Veenendaal. Het
grootste deel van het assortiment staat
hier op voorraad, en indien een product
er onverhoopt niet is, wordt dit zo snel
mogelijk bezorgd. Zo kan het uitvaart
bedrijf snel ter plaatse zijn met de kist
om de overledene op te baren.

Morgenster

Capulus uitvaartkisten geeft een
actieve invulling aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Zo streeft het
bedrijf ernaar om duurzaam vervaardigde
eco-kisten van natuurlijke materialen
beschikbaar te maken. Vanuit deze
gedachte heeft Capulus in samenwerking
met een scheepstimmerman in een
ambachtelijke werkplaats de Natuurkist
ontwikkeld. De Natuurkist is gemaakt
van Nederlands hout uit genormeerde
Nederlandse bossen. De Natuurkist vormt
zo een actieve schakel in het behoud van
onze bossen en kan tegelijkertijd helpen
bij het rouwproces.

Doe-het-zelfkist

De Natuurkist bestaat uit 100% hout.
De uitvaartkist heeft een uniek, modelrechtelijk beschermd ontwerp, en is
van ongelakt hout met kenmerkende
massieve hoekstukken. In de kist is
geen metaal verwerkt. Capulus voert
twee modellen, met houten langsgreep
of touw.

Herinneringsboom

Natuurbegraafplaatsen
De Natuurkist en inmiddels nog meer
modellen uit de collectie zijn toegestaan
op de natuurbegraafplaatsen, zoals
Heidepol tussen Ede en Arnhem.

Wilt u zelf een kist maken? Of wilt u
samen met nabestaanden iets doen
voor de overledene? Deze mogelijkheid
biedt Capulus met de Doe-het-zelfkist.
Deze kist kan door familie en vrienden
naar wens gedecoreerd worden, wat kan
helpen bij het r ouwproces.

De filosofie van Capulus draait om
duurzaamheid. Daarom biedt Capulus
uitvaartkisten van Nederlands hout,
vervaardigd in een Nederlandse
ambachtelijke werkplaats.
Om de cirkel van duurzaamheid compleet
te maken, biedt Capulus met
Natuurmonumenten nu de
mogelijkheid tot het planten
van een herinneringsboom;
een boom die herinneringen
levend houdt en symbool
staat voor een nieuw begin.

Bovendien heeft de kist de volgende
voordelen:
✓ door unieke constructie geen
openstaande verstekken
✓ hoogwaardige kwaliteit van
afgewerkte componenten
✓ door eenvoudig systeem in een
kwartier te monteren
✓ diverse bewerkingen mogelijk, zoals
beplakken, beschilderen en laseren
✓ vriendelijk geprijsd
✓ te verkrijgen bij De Ruiter Uitvaartzorg

Een bijzonder aandenken dat jaar in,
jaar uit groeit en bloeit. Nabestaanden
worden, indien gewenst, uitgenodigd
om de herinneringsboom zelf te komen
planten in een natuurgebied van Natuurmonumenten, samen met de boswachter.
Zo wordt de boom onderdeel van een
groter geheel waar dieren en
planten vrij kunnen leven.
De Ruiter Uitvaartzorg
heeft dit jaar ook een boom
gekocht om te planten ter
nagedachtenis aan alle
overledenen. •

Narcis

Papaver

Flox opbaarkist
De Flox opbaarkist
is geen standaard
kist van spaanplaat,
maar heeft een eigen uitstraling. De Flox
is gemaakt van massief populieren- of
eikenhout met natuurlak. Het lichaam
verdwijnt niet in de kist, maar blijft goed
zichtbaar en toegankelijk. Tevens is het
een milieuvriendelijke kist, waarin alleen
natuurlijke materialen zijn verwerkt en
waarmee een invulling gegeven wordt
aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

Nederlands Douglas hout
De kist heeft de volgende
eigenschappen:
✓ lichtgewicht
✓ hoge kwaliteit
✓ milieuvriendelijk
✓ rechte of ronde grepen
✓ k euze uit massief populierenof eikenhout

De Douglas is een van de grootste
bomensoorten in Nederland. Het oppervlakte aan Douglas in Nederland is
ongeveer 18.000 hectare. De Douglas
kent een snelle jeugdgroei en de houtopbrengst per hectare is drie keer hoger
dan de grove den, terwijl de kwaliteit
minstens even goed is.

Capulus BV
Nieuweweg 119 • 1616 BC Hoogkarspel
telefoon 06-52549727 / 06-52549728
info@capulus.nl • www.capulus.nl
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Mijn uitvaartwensen
Persoonlijke gegevens
Naam:������������������������������������������������������������
Voornamen:����������������������������������������������������
Geboortedatum:���������������������������������������������
Geboren te:����������������������������������������������������
BSN (verplicht):����������������������������������������������
Adres:������������������������������������������������������������
Postcode en woonplaats:��������������������������������
Telefoonnummer:�������������������������������������������
Mobiel nummer:���������������������������������������������
E-mailadres:��������������������������������������������������

Verzekeringen
Uitvaartverzekering bij:�����������������������������������
Natura- of sommenverzekering:����������������������
Hoogte uitkering:�������������������������������������������
Bijverzekering bij:�������������������������������������������
Polisnummer 1:����������������������������������������������
Verzekerd bedrag:��������������������������������������…..
Polisnummer 2:����������������������������������������������
Verzekerd bedrag:��������������������������������������…..
Polisnummer 3:����������������������������������������������
Verzekerd bedrag:��������������������������������������…..

Burgerlijke staat
O Gehuwd / geregistreerd partnerschap
Huwelijksdatum en -plaats������������������������
Naam partner:�������������������������������������������
O Samenwonend
O Ongehuwd
O Weduwe / weduwnaar van: ..........................
Sinds:������������������������������������������������������������
O Aantal kinderen:............................
Waarvan meerderjarig:�����������������������������������

Drukwerk
Adreslijst bijgevoegd?������������������������������������
Soort kaart:����������������������������������������������������
Ruimte voor tekst of gedichtje:�����������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Met of zonder foto:�����������������������������������������
In kleur of grijs of zwart:��������������������������������
Advertentie plaatsen in:����������������������������������

Dit overzicht is door mij vastgelegd als
uitgangspunt voor het regelen en uitvoeren
van mijn uitvaart.
Naam:������������������������������������������������������������
Datum:����������������������������������������������������������
Handtekening:������������������������������������������������
Gevolmachtigde
Naam:������������������������������������������������������������
Adres:������������������������������������������������������������
Telefoonnummer:�������������������������������������������
Relatie:����������������������������������������������������������
Contactpersoon / directe nabestaanden /
opdrachtgever voor de uitvaart
Naam:������������������������������������������������������������
Voornamen:����������������������������������������������������
Geboortedatum:���������������������������������������������
Geboren te:����������������������������������������������������
BSN (verplicht):����������������������������������������������
Adres:������������������������������������������������������������
Postcode en woonplaats:��������������������������������
E-mailadres:��������������������������������������������������
Telefoonnummer:�������������������������������������������
Mobiel nummer:���������������������������������������������

LAATSTE VERZORGING
EN OPBARING
Verzorging
Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door:
O De Ruiter Uitvaartzorg
O Ik laat de keuze over aan mijn
nabestaanden
O Anders, namelijk:��������������������������������……..
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
O Mijn nabestaanden zouden willen helpen
met het geven van de laatste verzorging
Naam:�������������������������������������������������������
Relatie:�����������������������������������������������������
Opbaring
O Ik wil graag thuis opgebaard worden
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen
O Uitvaarthuys De Vallei,
Voorsterweg 10, 6717 GS Ede
O Uitvaarthuys De Vallei,
Kerklaan 3, 3905 MC Veenendaal
O Elders, namelijk:�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

Begrafenis of crematie
O Begrafenis
Locatie:����������������������������������������������������
O Natuurbegrafenis
Locatie:����������������������������������������������������
O Crematie
Locatie:����������������������������������������������������
Kleding
O Dagelijkse kleding���������������������������������������
Kleur:������������������������������������������������������������
O Kostuum
O Nachtkleding
O Extra wensen (bijvoorbeeld foto, rozenkrans,
eigen kussen):�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Kist
O Eikenfineer kist
O Nader uit te zoeken
O Witte kist
O Kersenfineer kist
O Opbaarplank
O Eco-kist
O Anders:�������������������������������������������������������
Vervoer
O Kleur rouwauto (zilvergrijs / zwart / anders):
O Volgauto’s 4 personen (zilvergrijs / zwart /
anders):.................................. Aantal�������������
O Volgauto’s 7 pers. (zilvergrijs / zwart /
anders):.................................. Aantal�������������
O Koets (wit / zwart)��������������������������������������
O Uitvaartbus 22 personen met overledene
(www.rouw-vip.nl)
Muziek / foto / film
O Voorkeur rond muziek:���������������������������������
���������������������������������������������������������������������
O Muziek naar keuze van de nabestaanden������
���������������������������������������������������������������������
O Live-muziek; zang / orgel / piano / anders:
���������������������������������������������������������������������
O Geen muziek
O Ik wil wel / geen een fotoreportage van
de uitvaart
O Ik wil wel / geen een filmreportage van
de uitvaart (DVD)
Bloemen
O Voorkeur rond het soort bloemen: ���������������
O Kleur:���������������������������������������������������������
O Bloemlinten met tekst:�������������������������������
O Geen bloemen
O Bloemen na de uitvaart mee naar huis
met nabestaanden
O Bloemen na de uitvaart bij een graf leggen
O Bloemen na de uitvaart naar het bloementerras van crematorium

Kerkdienst
O Mijn geloofsovertuiging is:��������������������������
O Wel / geen kerkdienst na overlijden:������������
O Kerk waar dienst gehouden zal worden:
���������������������������������������������������������������������
O Voorganger:������������������������������������������������
O Liturgie opstellen ja / nee:���������������������������
O Bidprentje opmaken ja / nee:�����������������������
O Bepaalde wensen op kerkelijk gebied:���������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Afscheidsplechtigheid / condoleance
O Wel / geen uitvaartdienst:���������������������������
O In tegenwoordigheid van alleen naaste
familie:����������������������������������������������������������
O In tegenwoordigheid van familie, vrienden
en belangstellenden:��������������������������������������
O Kist open / gesloten
O Foto op / bij de kist�������������������������������������
O Foto via muurprojectie beamer
O Uitvaartdienst in stilte:��������������������������������
O Aanduiding wie de dragers zullen zijn
O professioneel
O Familie
Namen:�����������������������������������������������������
O ‘In memoriam’ door: spreker / uitvaartleider
/ familie:
���������������������������������������������������������������������
O Wensen rond een gedicht of citaat:
���������������������������������������������������������������������
O Wie zal de kist sluiten?�������������������������������
O Na afloop van de plechtigheid zal de kist
dalen / wegglijden / blijven staan*
O Na de plechtigheid wel / geen koffietafel:����
Zo ja, voorkeur rond restaurant of
gelegenheid:��������������������������������������������������
O Na de plechtigheid koffie / thee / fris / wijn
(rood/wit, rosé) / bier / buitenlands gedist. *
O Cake / krentenwegge met roomboter /
gemengde broodjes / Andere voorkeur:������������
O Andere consumpties, te weten:��������������������
Asbestemming
O Verstrooien / bewaren
O Verstrooiing op strooiveld crematorium:�������
O Verstrooiing op zee - per schip / vliegtuig:
���������������������������������������������������������������������
- wel / niet in bijzijn van familie
O Verstrooiing elders, te weten: ���������������������
O Asbus laten bijzetten in een columbarium,
urnengraf of urnenmuur:
���������������������������������������������������������������������
- wel / niet in bijzijn van familie
O Gedenkplaatje:��������������������������������������������
O Anders, te weten:����������������������������������������

Begraafplaats
O Naam en plaats (natuur)begraafplaats:
���������������������������������������������������������������������
O Er is een bestaand graf
O Algemeen graf:��������������������������������������������
O (Beschikbaar) eigen graf:����������������������������
Naam rechthebbende:�������������������������������
BSN:���������������������������������������������������������
O Vak en nummer:������������������������������������������
O Begraafrecht verlengen?..............................
Aantal jaren:��������������������������������������������������
O Ik wil een nieuw graf
O Algemeen graf:��������������������������������������������
O Eigen graf:��������������������������������������������������
O Aantal personen����������������������������personen
O Aantal jaren begraafrecht:���������������������jaar
O Kist helemaal dalen / dalen tot maaiveld /
helemaal niet dalen
O Graf groen maken
O Belangstellenden mogen schepje
aarde strooien
O Belangstellenden mogen
bloemblaadjes strooien
O Duiven loslaten
O Overige wensen:������������������������������������������
Algemene zaken rond een donorcodicil
O mijn weefsel is wel / niet beschikbaar
gesteld voor transplantatie
O Ik heb een euthanasieverklaring
O Ik heb een wilsbeschikking
O Ik heb een donorcodicil.
Deze is te vinden in / bij:��������������������������������
O ik laat de keuze over aan mijn familie:
���������������������������������������������������������������������
O ik laat de keuze over aan een specifiek
persoon, te weten:
���������������������������������������������������������������������
O mijn lichaam is wel / niet beschikbaar
gesteld aan de wetenschap.
	De papieren daarvoor liggen opgeborgen
in / bij:������������������������������������������������������
	Direct na mijn overlijden handelen zoals
daar vermeld
O Mijn vaste notaris is:�����������������������������������
O Wel / niet een testament opgemaakt:����������
O Mijn executeur testamentair(e) is:���������������

Dit formulier kan ook
online ingevuld worden

Onder voorbehoud dat mijn wensen technisch en financieel uitvoerbaar zijn, wens ik dat
hier naar eer en geweten gevolg aan zal worden gegeven. Daar waar dit niet mogelijk is
of waar ik geen uitdrukkelijke wens heb aangegeven, laat ik de beslissing over aan hen
die de zorg voor de regeling op zich nemen.

Speciaal voor u:

‘Waardevol Vertrouwen’-certificaat
met recht op € 150 KORTING

Behoudens een notarieel testament, herroep ik hiermee alle eerdere door mij schriftelijk, mondeling of in welke vorm dan ook, gemaakte of geuite wensen en verklaar deze
wilsbeschikking geheel vrijwillig en verstandelijk te hebben ingevuld en ondertekend.

op uw uitvaart!

Een waardevol afscheid is het begin van het rouwproces.

Plaats / datum:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Knip deze bon uit, doe uw gegevens erbij en stuur deze op naar
De Ruiter Uitvaartzorg, Antwoordnummer 2127, 6710 VA Ede.
Een postzegel is niet nodig.

Naam / handtekening:
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Indien u ons het vertrouwen geeft en de gehele uitvaart in onze
handen legt, ontvangt u van ons een officieel ingevuld exemplaar
retour. Bewaar dit daarna bij uw uitvaartpapieren. Dit geeft u
zekerheid over onze respectvolle verzorging van uw uitvaart.

De Ruiter Uitvaartzorg Rijn en Vallei

Uitvaarthuys de Vallei te Ede
Uitvaarthuys de Vallei te Veenendaal

Uitvaarthuys de Vallei • Voorsterweg 10A • 6717 GS Ede
Uitvaarthuys de Vallei • Kerklaan 3 • 3905 MC Veenendaal
telefoon 06-10710789 • info@deruiteruitvaartzorg.nl • www.deruiteruitvaartzorg.nl

Voorsterweg 10A, 6717 GS Ede
Kerklaan 3, 3905 MC Veenendaal

WWW.DERUITERUITVAARTZORG.NL

