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Speciale site over
uitvaart in Amersfoort
20 januari 2015

19 september 2018

Vanaf
vandaag kunnen alle
Cuijk geeft vergunning voor bouw crematorium Schrijen
Amersfoorters terecht op
De gemeente Cuijk heeft een vergunning verleend voor de realisatie van een crematorium
aanwanneer
de
één site
ze
Hoenderberg nummer 9. Het gaat om een kleinschalig crematorium van uitvaartverzorging
meer Schrijen.
willen weten over
een begrafenis of
crematie in Amersfoort.
19 september 2018
De nieuwe site UitvaartAmersfoort.nl biedt
Is natuurbegraven wel echt noodzakelijk
Amersfoorters houvast in
De Hellendoornse politiek zal zich de komende tijd moeten buigen over de vraag of demoeilijke
realisatietijden.
van En tips
een natuurbegraafplaats in de gemeente echt noodzakelijk is. De lokale politiek twijfeltom
of er
wel
echt
het laatste afscheid
behoefte is aan deze begraaf mogelijkheid, dat meldt de Tubantia.
een Amersfoorts tintje te
geven.
19 september 2018

(Video) MomenTaal:
Begeleiden, schrijven
Een familie uit Meddo heeft hun overleden vader en man een bijzonder laatste eerbetoon
gebracht.voor een
en spreken
Voordat de uitvaart plaatsvond reed de rouwauto met de overledene door de McDrive passend
in Winterswijk,
dat
afscheid

Laatste rit door McDrive

meldt de Gelderlander.

16 mei 2014

Graag
presenteren wij aan u
Herman Finkers bij Uitvaarthuis Twente
onze nieuwe film, waarin
wij u laten zien wat
Uitvaarthuis Twente was de afgelopen week een echte filmset. Woensdag
MomenTaal beoogt en
vonden namelijk de eerste opnames plaats voor de film ‘De beentjes van St.
wat ons onderscheidt
Hildegard’ van regisseur Johan Nijenhuis, met Herman Finkers in de hoofdrol.
van andere aanbieders
Maar ook actrices Johanna ter Steege en Daphne Bunskoek waren bij ons op
op dit terrein. Steeds
de Twentelaan op bezoek. Het was superleuk!
meer mensen hebben
behoefte aan
18 september 2018
inhoudelijke
ondersteuning bij het
Het Doorleefboek voor kinderen in rouw
vormgeven van de
uitvaart. Afscheid nemen
Ellen Dreezens, psycholoog en gespecialiseerd in rouw en verlies, is auteur
is moeilijk. MomenTaal
van het vandaag verschenen ‘Doorleefboek’. Het Doorleefboek is een
helpt u daar graag bij.
hulpboek voor kinderen op de basisschool die te maken hebben met rouw.
Uniek aan dit boek is dat het geschreven is voor kinderen én hun ouder(s) of hulp- volwassene. De
kinderen gaan stap voor stap aan de slag met thema’s en oefeningen die over rouw gaan. Het boek
Speciale site over
voor de volwassene heet het Meeleefboek en is bij het Doorleefboek inbegrepen.
18 september 2018

uitvaart in Haarlem

18 september 2018

25 maart 2014

Henk Boerland introduceert gekleurde uitvaartmanden
tijdens VTU vakdag

Vanaf
vandaag kunnen alle
Haarlemmers terecht op
1 site wanneer ze meer

Henk Boerland heeft zijn kistenassortiment uitgebreid met enkele gekleurde
Bron: www.uitvaart.nl/ nieuws- en- agenda/ nieuws

Vanaf
vandaag kunnen alle
Haarlemmers terecht op
1 site wanneer ze meer
Henk Boerland heeft zijn kistenassortiment uitgebreid met enkele gekleurde
willen weten over een
uitvaartmanden. De manden zijn o.a. te verkrijgen in de kleuren grijs, oranjebegrafenis of crematie in
geel, wit, roze en groen.
Haarlem en omliggende
gemeenten als
18 september 2018
Heemstede en
Aerdenhout. De nieuwe
Crematorium Wâldhôf heeft een nieuwe aula
site Uitvaart- Haarlem.nl
Met trots mogen wij onze nieuwe aula aankondigen in het crematorium. Naast de grotebiedt
aulaHaarlemmers
die vanaf
nu omgedoopt is tot aula Wide le en die ruimte biedt voor 160 zitplaatsen is er vanaf nu
ook een
houvast
inkleine
moeilijke
aula Smelle le met 30 zitplaatsen.
tijden. En tips om het
laatste afscheid een
Haarlems tintje te geven.
18 september 2018

Buxusplanten begraafplaats weg door mot

YARDEN EN
MONUTA en
Alle buxusplanten op begraafplaats ’t Groenedael in Almelo worden zo snel mogelijk weggehaald
verbrand, dat meldt de Tubantia. De gemeente Almelo doet dat omdat de buxusmot isBEËINDIGEN
aangetroffen op
de begraafplaats.
FUSIETRAJECT
20 augustus
2013

17 september 2018

Politie Zwolle brengt man met sirenes naar uitvaart broer

De voorgenomen fusie
tussen Yarden en
Een oudere Zwollenaar dreigde afgelopen vrijdag de uitvaart van zijn broer te moeten missen. Het was
Monuta gaat niet door.
zijn familie uit Friesland al een paar dagen niet gelukt om hem te bereiken. Daardoor wist hij niet dat zijn
Partijen hebben een
broer vrijdag om 16.00 uur begraven zou worden, dat meldt de Stentor.
verschil van inzicht over
de onderlinge waardering
van hun bedrijven.
17 september 2018
Yarden en Monuta waren
Digitalisering aangifte van overlijden Ommen
in februari een
onderzoek
Uitvaartondernemers in de gemeente Ommen kunnen met ingang van 10 september 2018
onlinegestart naar
een
mogelijke
aangifte van overlijden doen. Deze digitale dienst heet 'iOverlijden'. Door de komst van iOverlijden
samenwerking.
Beide
kunnen uitvaartondernemers op elk moment van de dag digitaal aangifte van overlijden
doen.
bedrijven zullen hun
activiteiten nu zelfstandig
voortzetten.

Docufilm over
uitvaartverzorging
Erika uit Heemstede
23 juli 2012

In deze
bijzondere
filmdocumentaire krijgt u
een unieke kans om mee
te kijken in de keuken
van het uitvaartbedrijf
van Erika Wilders. Vijf
dagen lang volgde
documentairemaker
Mark de Klein, Erika en
haar team tijdens hun
werkzaamheden. Rode
draad in de film is de
familie van Jan.

Bron: www.uitvaart.nl/ nieuws- en- agenda/ nieuws

Uitvaartverzekering.com
belicht alle aspecten
van de
uitvaartverzekering
18 mei 2012

Uitvaartverzekeringen
zijn globaal onder te
verdelen in twee
groepen.Bij een uitkering
in kapitaal moeten de
nabestaanden zelf alles
regelen, al dan niet in
samenwerking met een
uitvaartondernemer.
Bij een uitkering in natura
wordt de nabestaanden
deze zorg uit handen
genomen. Ze krijgen een
aantal diensten en
producten uitgekeerd die
in een zogeheten
basispakket zijn
opgenomen.

Rechter laat ruziënde
broers as overleden
moeder verstrooien
3 april 2012

De rechtbank in Den
Bosch heeft besloten dat
twee ruziënde broers de
as van hun overleden
moeder moeten
verstrooien. De broers
konden er onderling niet
uitkomen wat er met de
as zou gebeuren,
daarom moest de rechter
zich over de zaak buigen,
dat meldt het Eindhovens
Dagblad.

Rouwpost in december
1 december 2011

Bron: www.uitvaart.nl/ nieuws- en- agenda/ nieuws

Ook in de
decembermaand bezorgt
PostNL uw rouwpost
graag op tijd én op het
juiste adres. PostNL
streeft naar een optimale
bezorging en vraagt
daarom uw hulp bij het
aanleveren van uw
rouwpost in de komende

streeft naar een optimale
bezorging en vraagt
daarom uw hulp bij het
aanleveren van uw
rouwpost in de komende
maand. Graag informeert
PostNL u over onze
voorzorgsmaatregelen
rond de feestdagen.

Een baan in de
uitvaartbranche vind je
op Uitvaartvacatures.nl
24 augustus
2011

Ben je op zoek naar een
baan in de
uitvaartbranche? Werk je
al in de uitvaartbranche
maar ben je op zoek naar
een nieuwe uitdaging?
Op
www.uitvaartvacatures.nl
vind je een overzicht van
alle vacatures in heel
Nederland.

Hele TNO rapport over
resomeren te lezen op
Uitvaart.nl
12 augustus 2011

Afgelopen week is in de
media veel aandacht
geweest voor de
resultaten van het TNO
rapport over resomeren.
In opdracht van Yarden
heeft TNO onderzoek
gedaan naar de
milieueffecten van twee
nieuwe
uitvaarttechnieken
resomeren en
cryomeren, in
vergelijking tot begraven
en cremeren.

Bron: www.uitvaart.nl/ nieuws- en- agenda/ nieuws

