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Hess uitvaartzorg houdt zaterdag 28 maart 2009 van 10.00 tot 16.00 uur haar uitvaartinformatiedag in rouwcentrum De Meidoorn te Rotterdam- Schiebroek. Met informatie
van notarissen, verzekeringen, uitvaartsprekers, begraafplaatsen, crematoria,
ouwdrukwerk, natuursteenbedrijven, bloemisten, hospices en nog veel meer.
En natuurlijk is er voor iedere bezoeker een leuke attentie!
Uitvaart- informatiedag zaterdag 28 maart 2009 in rouwcentrum "De Meidoorn" in RotterdamSchiebroek, met sponsoractie voor kinderhospice Pallieterburght. Op deze dag zal op een informele
manier informatie over alles wat met een uitvaart
en uitvaartverzekeringen te maken heeft worden verstrekt. Daarnaast is het mogelijk "een kijkje achter
de schermen te nemen": hoe stel je de tekst voor een rouwkaart samen, hoe ziet nu zo'n koeling voor
thuis er uit, wat komt er bij de verzorging kijken...
Ook is er een doorlopende demonstratie "creatief bloemwerk" verzorgd door de
Uitvaartbloemist en wordt de dag afgesloten met een optreden van mannenkoor
"de IJsselzangers" uit Krimpen aan den IJssel, o.l.v. Everhard Zwart. De catering wordt deze dag
verzorgd door Delibert.
Hess uitvaartzorg wil op deze dag ook graag extra aandacht geven aan
kinderhospice Pallieterburght in Capelle aan den IJssel. Stichting Pallieter maakt zich sterk voor de zorg
van kinderen met een korte levensverwachting. Omdat de verzorging van deze kinderen thuis soms te
zwaar wordt voor het gezin zijn er kinderhospices zoals de Pallieterburght waar kinderen in een
huiselijke sfeer zonodig langdurig verzorgd kunnen worden. Hess uitvaartzorg organiseert deze dag
enkele activiteiten om de kinderen van de Pallieterburght van buitenspeeltoestellen te voorzien.
Op 28 maart vindt u dus in "De Meidoorn" informatie van notarissen, verzekeringen, uitvaartsprekers,
begraafplaatsen, crematoria, rouwdrukwerk,
natuursteenbedrijven, bloemisten, hospices en nog veel meer. En natuurlijk is er voor iedere bezoeker
een leuke attentie!
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