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Een dierbare verliezen. Uiteindelijk 

krijgen we er allemaal mee te ma-

ken. Een periode die gepaard gaat met 

een hoop verdriet en emotie. Een tijd 

waarin er een hoop geregeld moet 

worden in korte tijd. Om u een beetje 

inzicht te geven in de vele mogelijkheden 

die er zijn om uw dierbare een mooi en 

waardig afscheid te kunnen geven, ligt 

voor u deze interessante Uitvaartbijlage.

Het afscheid is defi nitief, 

               de herinnering onuitwisbaar

UITVAART
BIJLAGE

2020 



Deze tijd is BijZonder en vraagt om een speciale benadering.  
Het is voor ons niet anders, wij zijn immers niet standaard. Dit maakt het 
dat wij voor iedereen een passend afscheid kunnen verzorgen. 
Ook in déze moeilijke tijd.
Mijn naam is  Peter Hendriks. Uw BijZonder contact, 
belt u op 0592 - 85 34 35

Een bijzonder afscheid 
doen wij samen met u

bezoekadres
Gieterstraat 33 
9451 AR   Rolde

inloopspreekuur
Maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 12.00 uur 

postadres
Berkenlaan 20
9482 RL  Tynaarlo

www.uitvaartzorg-bijzonder.nl

Bent u 
al lid bij 

ons?

een Bijzonder  
afscheid al vanaf 

E1.995,- 

wij zijn uitvaartzorg BijZonder...
omdat het ook anders kan 

Wij werken samen met alle verzekeringen.

            Vrij snel nadat Peter  
Hendriks is begonnen met  
Uitvaartzorg BijZonder hebben 
wij contact met elkaar gekregen. 
Ik ben Rob de Joode, afscheids-
fotograaf, aangenaam!

Ik heb ondertussen al verschillende 
uitvaarten samen met Peter mogen 
doen. Uitvaartzorg BijZonder maakt 
zijn naam waar. Wat maakt Peter 
BijZonder, hij heeft oog voor de fami-
lies die hij begeleidt, hij zet alles in 
het werk om de wensen te realiseren. 
Dat kan niet komt niet in zijn woor-
denboek voor. Peter is altijd erg  
geïnteresseerd, hij kan goed luis-
teren, daaruit haalt hij inspiratie 
die ten goede komt aan de families. 
Intussen heeft hij een tal van kwali-
tatief goede toeleveranciers om zich 
heen verzameld. Maar wel toeleve-
ranciers die werken met hun hart. 
Dit heeft hij BijZonder goed gedaan, 
daardoor kan hij zijn tarieven accep-
tabel houden. Tijdens een uitvaart is 
Peter rustig maar wel scherp zodat 
hij kan inspringen als er wat anders 
gaat dan gepland. Gaat het anders 
dan kan hij goed improviseren wat 
nooit te koste gaat van het afscheid. 
De nabestaanden staan altijd voorop, 
Peter zijn rol is de mensen begeleiden 
in het proces van afscheid nemen.

Ik ben afscheidsfotograaf, ook noemt 
men het wel uitvaartfotograaf of 
rouwfotograaf. Waarom ik zo goed 
met Peter kan werken? 
Beiden gaan we voor kwaliteit, het 
gaat om de nabestaanden. Als er een 
beroep op mij gedaan wordt dan ga 
ik er volledig voor.  
Ik probeer ervoor te zorgen dat na-
bestaanden een herinnering krijgen 
in een waardevol album. Ik werk 
vanuit mijn eigen gevoel en probeer 
te begrijpen welke behoefte er is. Die 
behoefte vul ik in. Immers de nabe-
staanden ontgaat veel. Zij moeten 
loslaten en afscheid nemen, ik ben 
het verlengde van hun ogen en regis-
treer wat hen ontgaat. Op mijn web-
site staat de volgende zin: ‘Weinig 
voorrechten zijn zo waardevol als het 
ophalen van herinneringen’.
Zowel Peter als ik onderstrepen dat 
en daarom werk ik graag voor  
Uitvaartzorg BijZonder.
 
www.robdejoode.nl

De getoonde personen hebben toestemming gegeven voor plaatsing van deze foto’s.
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VRIES - Het Notariaat Vries is een monu-
ment in de regio en biedt al anderhalve eeuw 
soelaas bij het verlies van dierbaren. Het 
papierwerk dat in een verdrietige periode 
als een uitvaart geregeld moet worden, is 
een nare bijkomstigheid voor veel families. 
Daarom biedt notaris Klaas Wildeboer van 
Notariaat Vries graag de juiste hulp: “Wij zijn 
een laagdrempelig notariskantoor en vinden 
dat iedereen recht heeft op goed en gedegen 
advies.” 

Wat Notariaat Vries regelmatig ziet, is dat er 
bij een uitvaart nog veel geregeld moet wor-
den. “Wij zien geregeld dat mensen bij leven 
niet goed na hebben gedacht over de uitvaart-
regeling en nalatenschapsafwikkeling. Dat 
wil zeggen dat men bijvoorbeeld niet bij een 
notaris is geweest om een testament op te 
maken. Er is dan geen executeur aangewezen 
die zich kan bezighouden met de regeling van 
de uitvaart en de nalatenschapsafwikkeling. 
Vaak zien we dat zoiets problemen oplevert, 
onder andere wanneer er onenigheid in de fa-

milie is. Dan zou het veel handiger zijn als de 
overleden persoon voor het overlijden al een 
scheidsrechter heeft aangesteld of de erfenis 
al heeft verdeeld”, legt Wildeboer uit. Er zijn 
allerlei mogelijkheden om deze zaken te re-
gelen bij Notariaat Vries, daarom benadrukt 
Wildeboer de laagdrempeligheid van zijn kan-
toor: “Het is voor iedereen fijner wanneer ze 
zich bij een overlijden niet meer druk hoeven 
te maken over papierwerk. Zorg er dus voor 
dat alles van tevoren geregeld is, dan hoeven 
er namelijk geen scheidsrechters aangewe-
zen te worden.”

Notariaat Vries heeft roots in de regio. Al an-
derhalve eeuw bestaat het notariskantoor 
en ze zijn trots op het feit dat ze de lokale 
gemeenschap al zo lang mogen bedienen. 
Notariaat Vries staat voor een persoonlijke 
benadering en heeft een nuchtere blik op al-
lerhande zaken. “Bij ons zijn mensen geen 
nummertje. Wij nemen graag uw papieren 
rompslomp uit handen en geven een oprecht 
advies”, aldus Wildeboer. 

Notariaat Vries, Klaas Wildeboer

‘in een emotionele periode nemen wij uw papierwerk uit handen’

Notariaat Vries is te vinden aan de Vriezerweg 8a te Tynaarlo 
en telefonisch te bereiken via 0592-541219 of 
neem een kijkje op de website www.notariaatvries.nl

Natuurbegraafplaats De Velden

Eeuwige rust op het idyllische landgoed in de bossen van Zuidvelde

Van Ark Juwelier 

Van ark Juwelier verwerkt op heel veel manieren as in sierraden

ZUIDVELDE - Natuurbegraafplaats De Velden is prachtig, eeu-
wenoud natuurgebied dat sinds vorig jaar mogelijkheden biedt om 
overledenen te begraven. Op het zeven hectare grote terrein mag 
je zelf een plekje uitzoeken waar je eeuwig kunt rusten. Voor nabe-
staanden een fijne plek die altijd toegankelijk is, van zonsopgang tot 
zonsondergang. De unieke, rustige omgeving met specifieke flora 
en fauna nodigt uit tot bezinning. Wie zeker wil zijn van een plekje, 
moet erbij zijn. Sinds de opening van De Velden gaat het hard met 
de reserveringen, vertelt Sytske Haveman die samen met haar 
partner Hans Tonckens op het landgoed woont en werkt. 
Een rustplaats te midden van de bossen en velden waar je eeuwig 
kunt blijven liggen. Steeds vaker kiezen mensen voor deze vorm 
van begraven. Er ontstaat een samensmelting van mens en natuur 
en daarmee is de cirkel is rond. Dat kan op het idyllische landgoed 
van de familie Tonckens in Zuidvelde. De begraafplaats maakt deel 
uit van een oud landgoed dat nog door de oorspronkelijke familie 
wordt beheerd. “Mensen kunnen kiezen uit een brinkgraf, een bos-
graf of een grafheuvel”, vertelt Systke die ook rondleidingen op het 
landgoed verzorgt. “De oude grafheuvels op het landgoed waren 
voor ons de inspiratie om nieuwe te maken. Mensen kunnen  kie-
zen uit een eenpersoons graf, tweepersoons graf of een grafheuvel 
voor een familie van bijvoorbeeld zes personen. Eigenlijk is alles 
mogelijk. Ieder grafrecht wordt uitgegeven op een perceel van 25 
vierkante meter.” De Brinkgraven liggen op het Schoolveld, de 

plek waar vroeger de school van Westervelde en Zuidvelde stond. 
Het Schoolveld is aangeplant met eiken. De Bosgraven liggen aan 
weerskanten van het Schoolveld en in het Vlasveen. Wie voor een 
plek op de Grafheuvels kiest, mag er zelf een boom planten. “Het 
moet wel een boom zijn die in het landschap past.”

Gedenktekens
De graven kunnen worden voorzien van een plaquette  van hout dat 
afkomstig is van het landgoed. “Daarin kunnen we de naam van de 
overledene in graveren. Desgewenst behandelen we het bord met 
een beschermende olie. Is het vergaan, dan komt er geen nieuw 

gedenkteken. Na het begraven wordt de plek ingemeten door een 
landmeter. Dat gebeurt op drie centimeter nauwkeurig. Die coör-
dinaten worden doorgegeven aan de nabestaanden. Zo is het graf 
via de gps altijd terug te vinden”, legt Sytske uit.

Kinderbos
Natuurbegraafplaats De Velden heeft een licht stuk bos aan de 
kop van het Schoolveld ingericht met plaatsen voor kinderen. De 
plaatsen in het kinderbos hebben, net als alle andere plekken op 
de begraafplaats, eeuwige grafrust en zijn wat grootte betreft de 
helft van een reguliere plek.

Rondleiding
Een plek, ongeacht waar op de begraafplaats, kost eenmalig 
4.000 euro. Behalve de delfkosten komen er geen andere kos-
ten meer bij. Is de factuur betaald, dan ontvang je een officiële 
akte waar mee je het eeuwige recht hebt om daar te liggen.  Op 
Natuurbegraafplaats De Velden is plaats voor 1800 graven. Wie 
graag meer wil weten over de mogelijkheden en het landgoed 
wil bezoeken, kan contact opnemen met Sytske voor een rond-
leiding. Ze is te bereiken op 06-15360241. Een mail sturen kan 
ook: natuurbegraafplaatsdevelden@gmail.com Bezoekadres: 
Tonckensstraatje (inrit tegenover Asserstraat 75) Zuidvelde.  
Website: www.natuurbegraafplaatsdevelden.nl. 

EELDE-PATERSWOLDE – Je dier-
bare altijd dichtbij je. Dat kan een 
fijn gevoel geven en steun bie-
den in een periode van rouw en 
verdriet. “Een gedenksieraad is 
voor veel mensen een tastbare 
herinnering aan een geliefde die 
ontvallen is. Dat kan in de vorm 
van het bekende hangertje, maar 
er is nog veel meer mogelijk”, 
vertelt Glenn Poelman van Van 
Ark Juwelier in Paterswolde. 
De juwelier heeft een prachtige 
collectie gedenksieraden en een 
eigen, persoonlijk ontwerp be-
hoort ook tot de mogelijkheden.

Er zijn veel mogelijkheden om 
een dierbare dichtbij je te dragen. 
Zonder dat je meteen ziet dat het 
om een gedenksieraad gaat. De 
collectie van See You is daar een 
mooi voorbeeld van. “Het as van 
een overledene kunnen we ver-

werken in een ring, hanger, oor-
stekers of een armband. Het as 
wordt gezeefd en de grove deel-
tjes vermengen we met hars dat 
in iedere gewenste kleur samen-

gesteld kan worden. Het as sa-
men met de hars brengen we aan 
in het sieraad en tot slot brengen 
we een gladde laag aan. As is 
overigens niet de enige mogelijk-

heid. Naast het verwerken van as 
of een haarlok is het ook moge-
lijk om een vingerafdruk te laten 
digitaliseren. Daarna laseren we 
de vingerafdruk in het sieraad. We 
kunnen meerdere vingerafdruk-
ken verwerken in één sieraad.”

Persoonlijk ontwerp
Van Ark ontwerpt ook regelmatig 
gedenksieraden samen met de 
klant. “Ik zeg altijd: vertel ons wat 
de wensen zijn, dan bekijken wij of 
het mogelijk is. Soms is een be-
staand sieraad de basis, in som-
mige gevallen ontwerpen we iets 
compleet nieuws.” Ieder ontwerp 
wordt van tevoren helemaal uitge-
tekend. Op basis daarvan krijgt de 
klant een offerte. Is die akkoord, 
duurt het twee tot drie weken voor 
het sieraad klaar is. Van Ark kan 
sieraden maken uit het goud van 
zijn klant: “Zo hebben we recen-

telijk een ring afgerond waarin we 
het oude witgoud en diamant van 
de klant hebben verwerkt. Door 
middel van 3D tekenen en printen 
kunnen bijna alle ontwerpen ge-
realiseerd worden.”

Voor Glenn Poelman zijn de ge-
denksieraden een mooi onderdeel 
van zijn vak. “Het is leuk om te 
mogen doen. Soms zijn mensen 
diep geroerd, dan hebben ze de 
tranen in de ogen. Dat je zo kunt 
bijdragen aan het verwerkings-
proces geeft mij veel voldoening.”
Ook graag een tastbare herinne-
ring van je dierbare? Stap eens 
binnen bij Van Ark Juwelier en 
ontdek de vele mogelijkheden. 

Hoofdweg 148, Paterswolde. 
Telefoon: 050-3092207. E-mail: 
info@vanarkjuwelier.nl. Website: 
vanarkjuwelier.nl



Anita Ellen Yvonne

uitvaartverzorging
ELLEN NOOREN

‘Afscheid nemen hoort 

bij het leven. 

Maar als we voorgoed 

afscheid moeten nemen 

van iemand die ons lief is, 

staat ons eigen leven even stil…’

Dorpsstraat 14  |  Tynaarlo  |  www.ellennooren.nl
06 - 22 44 88 77  |  24/7 bereikbaar

Ellen Nooren Uitvaartverzorging biedt kwalitatief 

hoogwaardige dienstverlening. 

Wij doen er alles aan om uw wensen zo mooi mogelijk 

vorm te geven, met aandacht voor ieder detail.

Ook als u elders of niet verzekerd bent, 

kunt u bij ons terecht.

Op zoek naar een grafsteen?
Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende en moeilijke
gebeurtenis. Veel mensen kunnen mede troost vinden bij een
grafmonument dat past bij de overledene. De keuze van een
gedenksteen is echter niet gemakkelijk. Wat zijn de mogelijkheden?
Wat zijn de regels? Mag ik zelf iets ontwerpen? Welke materialen
kunnen gebruikt worden? Vragen waar u nu of later ineens mee wordt
geconfronteerd.

Steenhouwerij Engberts heeft jarenlange ervaring in het samen met
de betrokkenen zoeken naar een antwoord op al deze vragen. Hierbij
staan úw wensen centraal, om in overleg met u te komen tot een
passende gedenksteen. U bent van harte welkom voor een
vrijblijvend advies

Winkler Prinsstraat 9, Assen        0592 – 312780        info@grafsteenhouwerij.nl www.grafsteenhouwerij.nl

STEENHOUWERIJ 
ENGBERTS ASSEN

Eigentijds sinds 1883

Bij Rouwcentrum & Crematorium 

De Boskamp - gelegen in de 

bosrijke omgeving van Assen - 

staat de dienstverlening op 

het hoogste niveau.

Alles onder één dak
Wij nemen alle tijd en bieden alle 

mogelijkheden voor een mooi 

afscheid. Van een opbaring - waarbij 

familie en vrienden in een eigen 

afscheidskamer op elk moment van 

de dag afscheid kunnen nemen - 

tot een plechtigheid naar wens 

in één van onze prachtige aula’s. 

Waar wij voor staan? Een afscheid 

tot in de puntjes verzorgen, en 

daar doen we alles aan. Wij nemen 

de zorg graag uit handen en onder-

steunen en adviseren waar nodig. 

 Vrije keuze
Wist u dat u volledig vrij bent 

in uw keuze? U kunt dus altijd 

kiezen voor de ervaring en 

dienstverlening van de Boskamp, 

ongeacht uw woonplaats of 

verzekering.

Neem voor meer informatie 

gerust contact met ons op, 

wij helpen u graag.

ALLE RUIMTE BIJ DE BOSKAMP
ROUWCENTRUM
& CREMATORIUM 
DE BOSKAMP

Boskamp 5
9405 NN Assen
T  0592 - 39 03 30
E  info@boskamp.nl
www.boskamp.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai
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Alice Snijder zit tot over haar oren in de uitvaartwereld 

“afval verwerk je, een vaas geef je een plaats en een verlies verweef je in je leven”

Snijder droomt als kind nog van 
een carrière als kinderverzorg-
ster, maar na verschillende om-
zwervingen heeft ze inmiddels 
haar passie gevonden: mensen 
het afscheid geven die bij hen 
past. Daarbij vertelt ze over wat 
zij heeft gemist omtrent het 
overlijden van Tessa: “Ik zocht 
een spreker die hetzelfde mee 
had gemaakt als ik, een lotge-
noot, maar die was niet te vin-
den.” Ze besluit naar aanleiding 
hiervan een opleiding coachen 
te volgen en gaat zelf als uit-
vaartspreker aan de slag. “Men-
sen die dierbaren verliezen, kan 
ik dankzij mijn eigen ervaringen 
goed bijstaan.” Dat doet ze door 
bijvoorbeeld het levensverhaal 
van de overledene te schrijven 
en op haar eigen wijze tijdens 
de uitvaart te presenteren: “Als 
iemand dan zegt dat ze zich he-
lemaal in jouw verhaal kunnen 
vinden. Daar doe je het voor.”

Met warme steun van haar fa-
milie en vrienden heeft Snij-
der tevens een project opgezet 
ten behoeve van Kika en het 
Beatrix ziekenhuis, het kinder-
ziekenhuis van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen. 
“Daar werd Tessa behandeld. 
Die actie werd zo’n succes dat ik 
op een gegeven moment overal 
op televisie verscheen, op de ra-
dio te horen was en in verschil-
lende kranten heb gestaan.” Het 
plaatselijke initiatief leverde de 
goede doelen ruim tweehon-
derdduizend(!) euro op. “Dankzij 
die actie heb ik veel contacten 

opgedaan met ouders van kin-
deren met kanker. Op diverse 
scholen heb ik met leerlingen 
gepraat over een kind met een 
ernstige ziekte en de invloed 
hiervan op broertjes of zusjes en 
hun familie. 

Via een bekende belandt ze bij 
uitvaartvereniging Helpt Elkan-
der. De vereniging die op 18 mei 
1935 is opgericht staat mensen 
bij tijdens een verlies. Leden 
van de verenigingen genieten 
bovendien het gebruik van  de 
bij Helpt Elkander aangesloten 
uitvaartverzorging en uitvaart-
verzekering. “Toen ik door Be-
rend gevraagd werd om me in 
te gaan zetten voor de vereni-
ging, heb ik niet lang na hoeven 
denken. Dergelijke verenigingen 
moet je in stand houden is mijn 
mening”, verklaart Snijder. In 
Eelde-Paterswolde is Helpt Elk-
ander volgens de voorzitter op 
de ijsvereniging na de grootste 
vereniging. Momenteel telt de 
ledenlijst 1275 namen. De ver-
eniging is de afgelopen jaren de 
weg van verbinding en vernieu-
wing in geslagen: “We hebben 
de aula opgeknapt en zijn op di-
verse vlakken gemoderniseerd. 
Niet veel dorpen hebben meer 
een eigen aula. Gemeenten zien 
er veelal geen heil in en dus 
worden aula’s wegbezuinigd. Wij 
zijn heel trots dat er in Eelde-
Paterswolde nog een aula is. 
Daardoor kunnen we het per-
soonlijk en dorps houden.” 

De verbinding komt met name 

tot uiting in de jaarlijkse Licht-
jesavond, die dit jaar vanwege 
het coronavirus geen doorgang 
zal vinden: “Dat is altijd een 
magische avond, waarop ook 
niet-leden welkom zijn. Op zo’n 
avond hoeft het niet zwartwit te 
zijn, maar zijn we er met elkaar 
voor elkaar.” Snijder heeft ook 
nog een primeur voor de Krant 
van Tynaarlo, want ondanks dat 
de Lichtjesavond van dit jaar 
afgelast is, komt de vereniging 
met een schitterend alternatief. 
Meer hierover wordt binnenkort 
bekend. Daarvoor moet men de 
Facebookpagina van Helpt Elk-
ander en de Krant van Tynaarlo 
in de gaten houden. Bovendien 
is de vereniging het smeermid-
del van een samenwerking tus-
sen afzonderlijke bedrijven: ”Dat 
is wat ik nu zo leuk vind. In sa-
menwerking met Westera, Van 
Bergen en dit jaar voor het eerst 
Boskamp, worden leuke plan-
nen gemaakt die mensen op een 
ongedwongen manier van meer 
achtergrond voorzien.” Snijder 
zet zich met alle liefde belange-
loos in voor Helpt Elkander: “Ik 
vind het gewoon prachtig om te 
doen.”

Wat ze echter wel veel ziet is dat 
men niet of niet goed heeft na-
gedacht over een uitvaart. Een 
uitvaart is prijzig en een afscheid 
komt vaak onverwacht: “Een af-
scheid is eenmalig, dus mensen 
moeten er goed over nadenken 
en zorgen dat ze iets geregeld 
hebben.” Daarom raadt Snijder 
aan lid te worden van Helpt Elk-
ander: “Het is altijd handig om 
lid te zijn van een uitvaartver-
eniging. Daarnaast is het leven 
het meest kostbare wat je hebt. 
Denk er alsjeblieft goed over na, 
dat wil ik ook meegeven aan de 
jongere leden van onze samen-
leving. Natuurlijk moet je er niet 
teveel over nadenken, maar het 
gebeurt. Ik ben mijn dochtertje 
van vijf verloren. Dat had ik ook 
niet verwacht.” 

Dat maakt het omgaan met 
ook zo belangrijk volgens de 
uitvaartspreker: “Geef elkaar 
vooral de ruimte. Iedereen gaat 
er op een eigen manier mee 
om.” Naast Tessa heeft Snijder 
nog een dochter: “Esmee was 
vier toen haar zusje overleed. 
Ze was een klein humpie. Ik 
weet nog wel dat ze op een dag 
de speelgoedkist helemaal leeg 
had gemaakt en er vervolgens in 
ging liggen: ‘Mam, ik ben dood’, 
zei ze. Ik wilde erop reageren, 
maar kreeg gauw het besef dat 
een kind van die leeftijd er blijk-
baar zo naar kijkt. Dat is goed, 
want dat is haar manier.”

Gepassioneerd vertelt ze over 
haar vak: “Elk afscheid is ver-
drietig, maar een kindje weg-
brengen blijft altijd onnatuurlijk. 
Ik weet uit ervaring dat mensen 
hun emoties moeten doorleven. 

Afval verwerk je, een vaas geef 
je een plaats en een verlies ver-
weef je in je leven.” Dat is ook 
noodzakelijk: “Het is een scha-
kel in het proces. Als je daarin 
stagneert, dan stagneert je hele 
rouwproces.” Vooral het vertrou-
wen die mensen in haar hebben 
vindt ze ontzettend waardevol: 
“Ik mag sowieso graag met 
mensen werken. Tijdens het 
spreken ben ik de mond van de 
familie. Ze vertrouwen me heel 
veel toe en als men na afloop 
zegt dat mijn verhaal vertelt wie 
de overledene was, dan ben ik 
trots.” 

Geen kinderverzorgster, maar 
aan de andere kant van de keu-
kentafel zit een vrouw die doet 
waar haar hart ligt: “Het is voor 
mij de perfecte combinatie en 
bovenal heel erg dankbaar werk 
om te doen.”

EELDE-PATERSWOLDE – Alice Snijder uit Eelde-Paterswolde is 
uitvaartspreker en de voorzitter van uitvaartvereniging Helpt 
Elkander in Eelde-Paterswolde. Al zeven jaar probeert zij nabe-
staanden bij te staan in het proces van rouwverwerking. “Goed 
afscheid nemen is zo belangrijk. Daarom doe ik dit werk en ben 
ik nauw betrokken bij de vereniging”, vertelt ze. De aanleiding 
is verdrietig. Snijder verliest haar dochter Tessa als die pas vijf 
jaar oud is aan nierkanker: “Ik heb mijn kind een mooi afscheid 
kunnen geven binnen de kaders van toen. Nu hoop ik dat ik mijn 
steentje bij kan dragen aan het afscheid van anderen.” 
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Atelier Gouman is inmiddels ruim twee jaar gevestigd in 
Zuidlaren. Een hoop verhalen heeft goudsmid Jasper Gou-
man al gehoord en het verveelt nooit. “Veel mensen komen 
hier in een bepaalde fase van hun leven. Daarbij hoort vaak 
een verhaal. Men zit ofwel in een hele vrolijke periode of 
in een hele verdrietige periode. Dan is het fijn als iemand 
een luisterend oor biedt. Dat doe ik dan ook graag”, vertelt 
Gouman.
In zijn modern ingerichte zaak aan de Stationsweg in Zuidla-
ren vertelt de ambachtsman dat zijn hart ligt bij het ontwer-
pen en maken van sieraden. “Ik heb ook een juwelierszaak 
gehad, maar daar ben ik mee gestopt. Het leukste aan mijn 
vak vind ik namelijk het omzetten van wensen en ideeën 
naar iets persoonlijks en tastbaars. Het verhaal van de klant 
probeer ik te verwoorden in een sieraad”, vertelt Gouman. 
Daarnaast geeft de vakman aan dat mensen zich vaak niet 
realiseren wat de mogelijkheden zijn: “Veel mensen bezitten 
ergens wel oud goud. Daar kan ik een nieuw, persoonlijke 
sieraad van maken. Win-winsituatie dus, want de oude troep 
is opgeruimd en de klant kan genieten van iets nieuws.”
De goudsmid in hart en nieren kan bovendien oude sieraden 
omzetten in nieuwe sieraden: “Wat ik vaak zie is dat men 
met sieraden van een overledene langskomt. Meestal weten 

mensen niet zo goed wat ze daarmee moeten. Ik kan bij-
voorbeeld twee ringen en as in één sieraad verwerken. Zo 
probeer ik een ieder in een verdrietige periode steun te bie-
den. Hierdoor kunnen mensen hun emoties een plek geven 
in iets tastbaars.” 
Dat gaat Gouman goed af, want een klant heeft het volgende 
op de website van Gouman achtergelaten: ‘Na het overlijden 
van mijn man heb ik zijn trouwring eerst een poosje aan een 
kettinkje gedragen, maar ik vond dat niet zo mooi en ik wilde 
ook eigenlijk niet dat iedereen dat zo duidelijk kon zien. Van 
een vriendin hoorde ik dat Jasper Gouman erg mooie dingen 
ontwerpt. Ik heb meteen een afspraak met hem gemaakt en 
heb hem gevraagd om van onze trouwringen één ring voor 
mij te maken, met as van mijn man erin verwerkt. Nu draag 
ik onze beide ringen en het klinkt misschien een beetje sen-
timenteel, maar voor mijn gevoel is mijn man nu altijd een 
beetje bij me’.
Men kan altijd bij Atelier Gouman terecht voor een vrijblij-
vend gesprek: “Ik kan elk denkbaar sieraad maken, passend 
bij ieder budget. Nieuw ontworpen, unieke sieraden, maar 
ook het opnieuw vormgeven of hergebruiken van erfstuk-
ken en reparaties van bestaande sieraden zijn mogelijk. Ik 
sta voor een persoonlijke benadering en luister graag naar 

het verhaal van de klant, zodat ik echt iets persoonlijks voor 
diegene kan ontwerpen.” Het gemis tijdens een verlies is al-
tijd erg groot en een aandenken des te meer welkom. Kies 
daarom voor een aandenken dat dichtbij gedragen kan wor-
den. “De belangrijkste gebeurtenissen in ons leven dragen 
we graag bij ons in de vorm van een persoonlijk aandenken. 
Ik smeed graag naar de wensen van de klant een ambach-
telijk sieraad, een mooie herinnering vereeuwigd in stijlvol 
edelmetaal”, aldus Gouman. 
Atelier Gouman is te vinden aan de Stationsweg 4 te Zuid-
laren en telefonisch via 06-46014654 te bereiken. Meer in-
formatie is te vinden op www.ateliergouman.nl. 

Atelier Gouman, Jasper Gouman

“Oud goud zet ik om in een persoonlijk sieraad”

Roskam Grafmonumenten

‘Neem de tijd om een monument te kiezen dat bij de overledene past’
Mensen moeten zich bewust zijn van hun eigen vrije 
keuze, begint grafmonumentmaker Anne-Matthijs 
Roskam. Zich niet laten opjagen door grote uitvaartor-
ganisaties die de folders met monumenten soms al na 
een week na de uitvaart door de brievenbus drukken. 
Vooral: de tijd nemen om een monument te kiezen dat 
bij de overledene past, luidt het advies van Roskam. 
Hij komt ze vaak genoeg tegen, mensen die achteraf 
spijt hebben omdat ze te snel een keuze hebben ge-
maakt. 

“Je gaat pas met een monument beginnen als je er zelf 
aan toen bent. Soms kan dat na paar maanden zijn, 
maar het kan ook goed zijn dat dat pas na een jaar is. 
Wanneer je wat verder bent in het rouwproces ben je in 
staat om er met iets meer afstand naar te kijken. Iets 
te ontwerpen dat ook écht bij iemand past. Dat blijf ik 
mooi vinden: er zijn zoveel unieke mensen die begraven 
worden, maar zoveel dezelfde monumenten. Het is de 
uitdaging om samen met de familie iets te bedenken 
dat iets vertelt over de overledene”, vindt Roskam. 

“Dit jaar viel het op dat veel persoonlijke eigendommen 
verwerkt werden in een grafmonument. Keien uit eigen 

tuin kwam het vaakst voor. Onlangs bleek uit een ge-
sprek dat de familie graag twee grote keien uit eigen 
tuin verwerkt wilden zien in een monument. Het geheel 
eromheen zou dan strak en eenvoudig moeten, maar 
moest ook zeker iets laten zien van het vertrouwen op 
God. Een monument met een verhaal en betekenis.”
Anne-Matthijs neemt in een persoonlijk gesprek met 
de familie alle tijd voor de wensen en ideeën.  “Ik denk 
graag mee in het vinden van een ontwerp dat past bij de 
overledene. Dit alles in de eigen vertrouwde omgeving 
van de nabestaanden.”

Bloemenweelde Eelde

‘Wij maken uitvaartbloemen precies zoals jij dat wilt’
Geen uitvaart zonder mooie bloe-
men. En bloemen voor een uit-
vaart kunnen op talloze manie-
ren. Had je vroeger de ‘standaard 
grafwerken’, hoe anders is dat 
nu. Liever spreekt Bloemenweel-
de Eelde niet van grafwerken, 
maar van ‘uitvaartbloemen’, ver-
telt Jannie Wilkens van de fraaie 
bloemenzaak aan de Hoofdweg in 
Eelde. Ook vertelt ze dat er veel 
meer mogelijkheden zijn dan de 
meeste mensen weten. De nieu-
we trend: natuurlijk, zoals de 
bloemen in de tuin groeien. Los-
ser, verschillende hoogtes, veld-
boeketten in een vaas; alles kan. 

“We maken uitvaartbloemen pre-
cies zoals jij dat wilt”, benadrukt 
Jannie. “Veel mensen hebben een 
bepaald beeld bij bloemen op een 
uitvaart. Dat zijn vaak de stan-
daardstukken met linten, zoals 

ze veel in de boeken staan. Maar 
er is zoveel meer. Een stuk kan, 
een boeket op een vaas ook. Juist 

door die lossere boeketten met 
bloemen op verschillende hoogtes 
komt iedere bloem tot z’n recht. 
Misschien wil iemand een vaas of 
hebben ze zelf een prachtige vaas 
die ze willen laten opmaken. Dat is 
ook mogelijk. We kunnen ook iets 
persoonlijks van de overledene 
in het boeket of stuk verwerken. 
Hield iemand van tennissen? Ma-
ken we een prachtig stuk waar het 

racket in verwerkt is. Dat is nou 
net het voordeel van een bloemist. 
Wij maken het precies zoals jij dat 
wilt en dat geldt ook voor de linten. 
Die zijn er in heel veel verschil-
lende kleuren. Ook de bedrukking 
kan in veel kleuren. Tot slot weten 
veel mensen niet dat de bloemen 

voor een uitvaart van tevoren be-
steld kunnen worden bij de vaste 
bloemist. Wij denken daarover 
graag met de klant mee.” 

Bloemenweelde Eelde, Hoofd-
weg 77c, Eelde. Telefoon: 050-
2045509.

Roskam Grafmonumenten 
Kantoor en werkplaats in Assen op afspraak. 
Telefoon: 0592 201002. Website: 
www.roskamgrafmonumenten.nl
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Crematorium Ommeland en Stad 

Rust, ruimte en tijd in crematorium Eelderwolde
EELDERWOLDE – Het crematorium ‘Ommeland en Stad’ in 
Eelderwolde afficheert zich op de website als een duurzaam 
crematorium met de leus: ‘Bijzonder afscheid nemen’. Gast-
vrijheid staat centraal. Het crematorium biedt rust, ruimte en 
tijd. Dat voelt en ervaart men ook daadwerkelijk. Dat krijgen 
medewerkers ook vaak terug van familieleden die bij hen af-
scheid van een dierbare hebben genomen: “Het voelt hier bijna 
gezellig, niet alsof we in een crematorium zijn geweest. Jullie 
maken waar wat je zegt!”

Bijzonder
Dat Crematorium Ommeland en Stad zeer bijzonder is, blijkt 
wel. Omdat gastvrijheid en persoonlijkheid zeer hoog in het 
vaandel staan, zijn de (eerste) medewerkers juist niet afkom-
stig uit de uitvaartbranche. Ze zijn vooral geselecteerd als 
gastheer/gastvrouw om te voorkomen dat medewerkers van-
uit hun ervaring in de branche zouden gaan zeggen: ‘Maar dit 
hoort zó!’ ‘Ommeland en Stad’ staat vooral voor een persoon-
lijke uitvaart. Er is geen dichtgespijkerd protocol: alle ruimtes 
kunnen (voor zover technisch mogelijk) naar eigen wens inge-
richt en gebruikt worden. Een ander bijzonder aspect is dat het 
een particulier crematorium is en dus geen deel uitmaakt van 
een grote, landelijke keten. Zij faciliteren alleen. Andere ketens 
bieden ook de dienstverlening (uitvaartverzorging) en verze-
kering. Anders gezegd: in feite huur je alleen het gebouw met 
personeel voor een bepaalde tijd.

Tijd en ruimte
Wat die tijd betreft: extra tijd kan kosteloos gereserveerd wor-
den. Dat betekent dat er geen volgende groep staat te wach-
ten. “Tijd,” zo geeft Antoinette Rutgers aan, “betekent hier 
niet alleen ‘op de dag zelf’, maar ook in de voorbereiding. En 
zeven dagen per week ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds.” 
Wat ook zeer opmerkelijk is, is dat het hele gebouw gebruikt 
kan worden. Een leuke anekdote in dit geval is, dat bezoekers 
na afloop wel eens hun jas zoeken. Zij verwachten dat die dan 
ergens anders hangt, omdat men gewend is bij crematoria via 
een andere deur naar buiten te gaan. Dat is in Eelderwolde 
niet het geval: je bent de enige gebruiker, dus blijven de jassen 
op dezelfde plek hangen en zijn in- en uitgang hetzelfde.
 
‘Ruimte’ staat hier niet alleen voor de fysieke ruimte, maar 
ook voor het contact met buiten. Zo is er in elke ruimte con-
tact met de buitenwereld. Zelfs in de ovenruimte zit een groot 
raam. De aula valt wat dat betreft ook op: grote raampartijen 
zorgen ervoor, dat je zelfs het gevoel kan krijgen buiten te zit-
ten. Zo heb je zicht op de grote (natuurlijke) tuin die bij het 
crematorium hoort. Ook de opstelling van de aula kan zelf be-
paald worden: de stoelen en banken kunnen neergezet wor-
den zoals gewenst. En dan hebben we het nog niet eens over 
de aanwezigheid van een vleugel… 

In het crematorium is maar één ruimte waar nabestaanden 
van meerdere overledenen elkaar kunnen tegenkomen. Dat is 
bij de vier opbaarkamers. Die ruimte is voor hen via een aparte 
ingang 24 uur per dag toegankelijk. Die kamers kunnen ook 
gebruikt worden als de plechtigheid niet in ‘Ommeland en 
Stad’ plaatsvindt.

Twijfel
De ruimte waar het uiteindelijk allemaal om draait in een 
crematorium, is voor veel mensen echter onbekend gebied: 
de ovenruimte. Zoals gezegd, zit in die ruimte ook een groot 
raam. Dat is niet voor niets: als de familie dat wenst, kan zij 
zelfs mee die ruimte in. Daar wordt ook veel gebruik van ge-

maakt en het wordt zeer gewaardeerd. In tegenstelling tot wat 
de meeste mensen er meestal van verwachten, is het geen 
‘fabrieksruimte’. Het is een mooie ruimte, die de mogelijkheid 
geeft om echt op het laatste moment afscheid te nemen. Voor 
sommigen maakt dat het afscheid compleet.

Respectrum Crematoria
Het crematorium maakt dus geen deel uit van een grote lan-
delijke organisatie, maar van Respectrum Crematoria. Daar 
vallen op dit moment drie lokaal ingebedde crematoria on-
der: in Dokkum, Hardenberg en Eelderwolde. Zij willen graag 
tegemoet komen aan de wensen van mensen die nu al hun 
uitvaartplechtigheid willen bespreken, aan nabestaanden en 
uitvaartverzorgers. Of in de woorden van Antoinette Rutgers: 
“Mensen hebben vaak geen idee wat er allemaal mag en kan. 
Veel mensen weten nog niet, dat ze keuzevrijheid hebben. Wij 
zijn er voor iedereen: of en waar je verzekerd bent en al dan niet 
aangesloten bent bij een vereniging. Het maakt niet uit.”

Rondleiding
Bent u benieuwd naar ons crematorium en onze dienstver-
lening? Het is mogelijk om een kijkje achter de schermen 
te nemen, ook als u (nog) niet te maken heeft met afscheid 
nemen. Het kan heel waardevol zijn om onder niet verdrie-
tige omstandigheden te zien en ervaren wat er allemaal kan 
en mag in een crematorium én om de vragen die u heeft aan 
ons te stellen.
Bron: Jan Jaap Harmens, Harmens Tekst en Redactie

Voor gedenkstenen en grafmonumenten 
moet u bij Steenhouwerij Krul in Peize 
zijn. Al bijna zestig jaar is dit familiebe-
drijf gespecialiseerd in het maken van 
grafstenen van een hoge kwaliteit. Hier-
bij staan de wensen en behoeften van de 
klanten centraal. Naast de traditionele 
grafstenen zijn er ook eigentijdse monu-
menten mogelijk. Hierin zijn combinaties 
met glas of andere materialen zeker mo-
gelijk.

Het bedrijf vervaardigd de grafstenen in een 
eigen werkplaats. Dit wordt gedaan door 
eigen medewerkers. Dit zijn vakmensen 
met veel ervaring in het vervaardigen van 
grafstenen. Ook het plaatsen op de begraaf-
plaats is een belangrijk aspect waar veel zorg 
aan word besteed. Een goede fundering is 
erg belangrijk. Maar al te vaak staan grafmo-
numenten scheef of gaan gedeeltelijk kapot 
omdat er geen goede fundering is gemaakt. 
Deze buitenwerkzaamheden dienen daar-
om zorgvuldig te worden uitgevoerd.

Klanten worden bij Steenhouwerij Krul al-
tijd goed geadviseerd over de keuze van 
een grafmonument. Daarbij staat het bedrijf 
garant dat een gedenksteen lang goed en 
mooi blijft. Deze garantie kunnen zij geven 
door hun jarenlange ervaring. Kwaliteit, be-

trokkenheid en degelijkheid staan dan ook 
bij het bedrijf bovenaan.

Met een grafmonument heeft u als klant een 
duurzame en waardevolle herinnering aan 
uw dierbare. Door middel van een grafmo-
nument kan men altijd iemand blijven her-
inneren op speciale dagen of wanneer men 
behoefte heeft om iemand op te zoeken.

Steenhouwerij Krul beschikt over een toon-
zaal waar de grafmonumenten te bezichti-
gen zijn.  Hier kunt u inspiratie opdoen en 
vragen om advies. De klant staat bij Steen-
houwerij Krul centraal, zeker tijdens deze 
voor u moeilijke periode. Bent u op de web-
site een grafmonument, of wellicht meer-
dere grafmonumenten tegengekomen die 
uw interesse hebben opgewekt? Dan nodigt 
het bedrijf u graag uit voor een persoonlijk 
gesprek om gezamenlijk tot de juiste keuze 
te komen. Geheel vrijblijvend kunnen zij u 
adviseren in deze voor u mogelijk moeilijke 
beslissing. 

Steenhouwerij Krul is gevestigd aan De 
Westerd 19a te Peize en bereikbaar via 050-
5032810. Website: (www.steenhouwerij-
krul.nl en Email:  info@steenhouwerij-krul.nl. 

Traditionele en eigentijdse 
grafmonumenten van Steenhouwerij Krul
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Familiebericht 
plaatsen?

Met een familiebericht in 
de Krant van Tynaarlo 
bereikt u veel bekenden 

in deze regio. 
U kunt nog eens voordelig 
in combinatie plaatsen met 

de Krant en/of de Streekkrant 
voor een nog groter bereik.

Opgave kan via 
onze website 

www.dekrantvantynaarlo 
of via een mailtje aan 
info@media-totaal.nl
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