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Het jaar 2021 ligt weer achter ons. Helaas was het weer een coronajaar. We begonnen met veel
maatregelen en veel besmettingen, halverwege het jaar werd dit gelukkig beter en gelukkig hebben
we ook een aantal weken zelfs geen maatregelen meer gehad. Maar helaas aan het eind van het jaar
ging het weer de verkeerde kant op en zitten we wederom op heel veel besmettingen en zware
coronaregels. Dit geldt ook voor de uitvaarten. Kleine groepjes bij het afscheid, afstand houden en
mondkapjes. Ook wij van de NUV hebben maatregelen moeten nemen in het uitvaartcentrum.
Wanneer iedereen zich zoveel mogelijk houdt aan de voorgeschreven maatregelen, kunnen we
hopelijk dit jaar snel terug naar het “normaal”.
Het jaar 2022 wordt voor ons als vereniging een druk en spannend jaar. De grote verbouwing van het
uitvaartcentrum gaat beginnen. Het aangekochte pand is inmiddels volledig gesloopt en de grond is
klaar om op gebouwd te worden. Via onze Facebookpagina houden we u zoveel mogelijk op de
hoogte van de verbouwing door telkens foto’s en /of filmpjes te plaatsen.
Personeel
Afgelopen jaar heeft Meta Klap-van der Heide de opleiding voor uitvaartverzorger afgerond. Hiermee
hebben wij 3 gediplomeerde uitvaartverzorgers. Dhr. Bart Jacobs, mevr. Meta Klap-van der Heide en
dhr. August van Zon. Vanaf 1 januari hebben we ons team voor laatste verzorging versterkt met
Gerda Veldman-Schomaker. Wij hebben met Gerda een ervaren kracht binnen gehaald. Zij heeft al
meerdere jaren ervaring in de uitvaart.
Bestuur
Ons bestuur bestaat momenteel uit 4 personen, maar gelukkig heeft mevr. C. Drent-Klein zich
aangemeld als aspirant bestuurslid. Zij zal met het bestuur meedraaien tot aan de ledenvergadering
en daarna zal ze voorgedragen worden als nieuw bestuurslid.
Acceptgiro’s
Vanaf 1 juni 2023 zal er geen gebruik meer gemaakt kunnen worden van de acceptgiro’s. Wij
stoppen als vereniging dan ook per 31 december 2022 met het versturen van acceptgiro’s. Het
betalen van de contributie kan vanaf 2023 alleen nog via bank overboeking of via automatische
incasso.
De machtiging voor automatische incasso is bijgevoegd in deze enveloppe.
Auto
De afgelopen jaren reden medewerkers (uitvaartverzorger, dragers, laatste verzorging) in een
benzineauto welke eigendom is van de vereniging. Aangezien voor de auto de nodige onkosten
aanstaande zijn én de NUV een steentje wil bijdragen aan een beter milieu en is er voor gekozen om
een elektrische auto te gaan leasen.
Nadat in 2016 al 80 zonnepanelen op het dak van het uitvaartcentrum en kantoor zijn gekomen is dit
een mooie aanvulling.
Laatste wensen formulier
De laatste jaren zien we steeds vaker dat leden maar ook niet leden hun uitvaart graag zelf willen
regelen. Dit doen ze door een laatste wensenformulier in te vullen. (Deze liggen in het uitvaartcentrum
en op kantoor, staan op onze website, maar wij sturen deze ook kosteloos naar u op.) Ook is het
mogelijk om samen met één van onze uitvaartverzorgers dit formulier in te vullen.
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Even voorstellen
Aan mij is gevraagd om een kort stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. Ik ben Hans van Hoegee, al
bijna 50 jaar getrouwd met Els van Hoegee, wij hebben een zoon en een dochter. Beide getrouwd en
wij zijn de trotse opa en oma van 2 kleinzoons. Ik heb meer dan 40 jaar gewerkt bij TPG Post en
geniet al heel wat jaren van mijn pensioen. Wij wonen al bijna 18 jaar met heel veel plezier in
Stadskanaal waarvan ik ongeveer 10 jaar werkzaam ben bij de NUV als drager. Naast dit mooie werk
ben ik kerkelijk erg actief in Stadskanaal en mag ook regelmatig spreken in diverse kerken wat mij
heel veel voldoening geeft. Daarnaast is mijn grootste hobby wandelen en mensen die mij op
Facebook hebben weten dat, omdat ik regelmatig verslag doe van de wandelingen die ik loop vooral
in Groningen en Drenthe.
Ik vind het een voorrecht om te mogen werken bij de NUV en doe dit werk met veel passie. Iedere
keer weer ervaar ik als wij iemand mogen begraven hoe belangrijk het is om dit werk te mogen doen.
En zie dit eigenlijk ook niet als werk maar meer om dit te mogen doen als ondersteuning voor de
familie die hun geliefde gaan begraven. Het is iedere keer weer een voorrecht om ervoor te zorgen
dat het laatste afscheid goed verloopt, samen met mijn collega’s, zodat de familie kan terugkijken op
een waardig afscheid van hun geliefde. Er komt ook voor ons als medewerkers een spannende tijd
aan. Het nieuwe uitvaartcentrum wordt gebouwd en ik denk dat voor vele die gebruik gaan maken
van het nieuwe uitvaartcentrum het alleen maar mooier wordt wat het afscheid nemen van een
geliefde in een gepaste sfeer betreft, ook al begrijp ik dat dit raar klinkt. Het is ons verlangen om
ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt.
Hartelijke groet Hans van Hoegee
Ledenvergadering
Er is een nieuwe datum bekend voor de ledenvergadering.
Op dinsdag 12 april 2022 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.
Melden van een overlijden!!
Het komt nog regelmatig voor dat nabestaanden bij overlijden niet weten wie ze moeten bellen.
Dit komt meestal doordat er onderling niet over gesproken wordt. Veel mensen vinden het een
moeilijk onderwerp en willen er niet over hebben. Maar komt een geliefde dan te overlijden, raken
mensen toch vaak in paniek en bellen dan niet hun uitvaartvereniging maar gelijk een
uitvaartondernemer. Om vervelende situaties te voorkomen en meestal ook onnodig veel geld te
betalen is het verstandig om met partner, kinderen, familie of vrienden te spreken over uw uitvaart
of waar u verzekerd bent.
Bel bij overlijden altijd eerst uw uitvaartvereniging en zij gaan met u overleggen wat de
vervolgstappen zullen zijn. Meestal werkt een uitvaartvereniging samen met een
uitvaartondernemer waar prijsafspraken mee zijn gemaakt.
Wij van de Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal werken niet samen met een
uitvaartondernemer, maar hebben eigen uitvaartverzorgers in dienst.
Voor vragen kunt u altijd bellen met 0599-612437

