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NIEUWSBRIEF                 nummer 6, juli 2020 

 

Keurmerk 
 
Wij als Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal hebben van Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart 
het keurmerk in ontvangst mogen nemen. Het unieke van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart is dat 
de uitvaartonderneming die in het bezit is van het keurmerk niet wordt beoordeeld door een extern 
bureau. De beoordeling wordt gedaan door de nabestaanden voor wie de NUV een uitvaart heeft 
mogen verzorgen. Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke 
benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. De uitvaartonderneming is altijd 
een kleinschalige lokale onderneming, waarbij persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal 
staan. Een uitvaart wordt op maat samengesteld en de nabestaanden beslissen alles zelf. Uiterlijk de 
volgende dag volgt er een transparante begroting en er wordt alleen betaald voor diensten die 
daadwerkelijk worden afgenomen. 
 
 
Ledenvergadering 
 
Er is een nieuwe datum bekend voor de ledenvergadering. 
Op dinsdag 20 oktober 2020 zal de ledenvergadering plaats vinden in uitvaartcentrum “Maarsstee”  
om 19.30 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
De uitnodiging en de agenda zullen 2 weken voor de ledenvergadering in de Kanaalstreek,  
op onze  website en facebookpagina komen te staan. 
 
 
Uitvaarten in tijden van Corona 
 
Daar was het ineens: Corona… Quarantaine, lockdown, anderhalve meter, niet op bezoek bij 
vader en moeder of opa en oma. Het zijn moeilijke en onzekere tijden. Zo ook bij een 
overlijden in Coronatijd. Zo mag en kun je iedereen uitnodigen die je bij het afscheid wilt 
hebben en dan ineens mogen er nog 30 personen komen. Moeilijke keuzes en beslissingen. 
Ook mag er na een uitvaart geen koffie of een borrel meer geschonken worden.  
Vaak is het al een verdrietige situatie bij een uitvaart en nu word je als nabestaanden ook 
nog beperkt in de mogelijkheden voor een afscheid. Inmiddels zijn de beperkingen wat 
versoepeld en mag er weer koffie gedronken worden na een afscheidsplechtigheid.  
Vanaf 1 juli mag u iedereen weer uitnodigen voor een uitvaart. De hoeveelheid personen 
tijdens de uitvaart is afhankelijk van hoeveel plekken er zijn, met inachtneming van de 1,5 
meter regeling, bij kerk/crematorium of aula. Wel blijft er altijd de mogelijkheid om een 
opname van de uitvaartdienst te krijgen of via livestream mee te kijken. 
 
 
Livestream 
  
Het is mogelijk om in ons uitvaartcentrum “Maarsstee”, via een livestream een uitvaartdienst bij te 
wonen. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit overleggen met uw uitvaartverzorger. 
U krijgt een link toegestuurd, die u kunt delen met iedereen die mee mag kijken.  
De kosten hiervoor bedragen € 25,00. 
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Even voorstellen 
 
Mijn naam is Meta Klap, 50 jaar, getrouwd met een fijne man, 2 lieve kinderen, een hartelijke 
schoondochter en een dot van een kleinkind. 
Ik heb een parttimebaan bij OIM als adviseur TEK (therapeutisch elastische kousen) en sinds september 
2018 mag ik dat combineren met de NUV in de functie van medewerkster laatste verzorging. Ik hou van 
mensen. Ik ben dankbaar dat ik kan zorgen, steunen, troosten, bemoedigen en regelen, juist in 
momenten waar mensen kwetsbaar zijn en te maken krijgen met het afscheid nemen van een dierbare. 
Bijzonder is het om een bijdrage te mogen leveren aan het maken van laatste herinneringen aan deze 
unieke persoon. En hoe mooi is het dat ik dat mag doen en ervaren in een team dat gedreven, 
betrokken en betrouwbaar is.  
In september start ik met de opleiding uitvaartleider. Een voorrecht om door te mogen groeien in dit 
prachtige vak. 
 
                               Een goede herinnering is de schouder voor de toekomst…. 
 
 
Voortgang verbouwing 
 
De plannen voor de komende verbouwing van het uitvaartcentrum zijn in volle gang. Het huidige 
pand zal grotendeels als koffiekamer gaan fungeren mét een nieuwe familiekamer en het nieuwe 
gedeelte als zaal voor plechtigheden. De 24-uurs kamers, verzorgingsruimte en drukkerij blijven in 
het bestaande pand. Er wordt gekeken of de mogelijk er is om nog twee 24 uurs kamers bij te 
bouwen. 
 
Op de algemene ledenvergadering op dinsdag 20 oktober 2020 zullen de ontwerpen in 3-D getoond 
worden, zo ook de tekeningen van de plannen. We hopen u dan ook te ontmoeten en deze 
ontwikkelingen met u te mogen delen. 
 
 
Automatische incasso’s 
Wij zouden graag zien dat er zoveel mogelijk leden via automatische incasso’s betalen. 
Ook nu zit er weer een machtigingskaart bij deze envelop in. Wanneer u deze volledig ingevuld 
retour stuurt, kunnen wij de automatische incasso laten ingaan. Dit is voor ons als vereniging 
goedkoper dan telkens acceptgiro’s te moeten sturen. 
 
 
Vakantie 
De vakanties komen er weer aan voor veel mensen. Zo ook bij ons. Wij zijn en blijven 24 uur per dag 
telefonisch bereikbaar voor uw vragen of een melding van overlijden. Ook als u op ons kantoor wilt 
komen kan dat, maar maakt u dan wel eerst telefonisch een afspraak (0599-612437). 
Het kantoor zal niet altijd bemand zijn in de vakantieperiode. Na de vakantieperiode is het kantoor 
dagelijks weer geopend van 9.30-17.00 uur, zoals u van ons gewend bent. 
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