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Speciale site over
uitvaart in Amersfoort
20 januari 2015

16 januari 2019

Vanaf
vandaag kunnen alle
Crematorium Haarlo moet bomen vervangen
Amersfoorters terecht op
Crematorium Hart van Berkelland heeft keurig voldaan aan alle gemaakte afspraken over
één het
site wanneer ze
herplanten van bomen. Toch moet het crematorium de aangeplante boompjes die dood
zijn willen
gegaan
meer
weten over
vervangen, dat meldt de Tubantia.
een begrafenis of
crematie in Amersfoort.
De nieuwe site Uitvaart16 januari 2019
Amersfoort.nl biedt
Amersfoorters houvast in
Anita Witzier reikt donatie uit aan Stichting OGJG in
moeilijke tijden. En tips
verpleeghuis ´Het Schouw ´
om het laatste afscheid
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) ontvangt 5.000 Euro uit handen
een Amersfoorts tintje te
van Anita Witzier, voorzitter van het Monuta Helpt fonds. De overhandiging
geven.
vond plaats in verpleeghuis ´Het Schouw ´ in Amsterdam waarna er een geschiedeniscollege over
‘Nederland tegen het water’ door een student aan de senioren werd gegeven. Met de donatie kan de
(Video) MomenTaal:
stichting meer colleges gaan verzorgen in de regio Gelderland.

Begeleiden, schrijven
en spreken voor een
passend afscheid

16 januari 2019

Lifetri Groep benoemt Philippe Wits tot CEO

16 mei 2014

Philippe Wits (46) is per 1 februari as. benoemd tot CEO van Lifetri Groep, de
in september 2018 opgerichte Nederlandse verzekeringsgroep. Lifetri Groep
nam vorig jaar de activiteiten over van uitvaartverzekeraar Nuvema en heeft
de ambitie de activiteiten in Nederland en België verder uit te breiden via
autonome groei en acquisities.

Graag
presenteren wij aan u
onze nieuwe film, waarin
wij u laten zien wat
MomenTaal beoogt en
wat ons onderscheidt
van andere aanbieders
15 januari 2019
op dit terrein. Steeds
meer mensen hebben
Hilversum informeerde raad niet goed over Uitvaartstichting behoefte aan
inhoudelijke
De gemeenteraad van Hilversum is bij de oprichting in 2016 niet goed geïnformeerd over
de financiële
ondersteuning
risico’s. Uit een rapport van de rekenkamer blijkt dat de gemeente zich ook niet goed heeft
gehoudenbij het
aan de regels met betrekking tot Markt en overheid, dat meldt de Gooi- en Eemlander.vormgeven van de
uitvaart. Afscheid nemen
is moeilijk. MomenTaal
14 januari 2019
helpt u daar graag bij.

Lezing Manu Keirse in Hilversum
Speciale site over

Uitvaartstichting Hilversum is vereerd u te mogen uitnodigen voor een lezing
uitvaart in Haarlem
‘Rouw overleven’ van
De rouwspecialist Manu Keirse. Prof. dr. em. Keirse is naast klinisch psycholoog en rouwspecialist ook
25 maart 2014
als auteur bekend van zijn vele boeken over verlies, verdriet en rouw.
Vanaf
vandaag kunnen alle
14 januari 2019
Haarlemmers terecht op
1 site wanneer ze meer
Begraafplaats Veele wordt een keer zo groot
Bron: www.uitvaart.nl/ nieuws- en- agenda/ nieuws

Vanaf
vandaag kunnen alle
Haarlemmers terecht op
1 site wanneer ze meer
Begraafplaats Veele wordt een keer zo groot
willen weten over een
De begraafplaats in Veele wordt een keer zo groot omdat de eigenaren 1,6 hectare grond
van de of
buren
begrafenis
crematie in
hebben gekocht, dat meldt het Dagblad van het Noorden.
Haarlem en omliggende
gemeenten als
Heemstede en
14 januari 2019
Aerdenhout. De nieuwe
site Uitvaart- Haarlem.nl
As vaste gast uitgestrooid in tuin hotel
biedt Haarlemmers
Een vaste gast van hotel Het Landhuis in Oldenzaal is onlangs overleden. Haar familiehouvast
vroeg de
in moeilijke
eigenaar of ze de as van de overledene mochten uitstrooien in de tuin van het hotel waar
zij zo
tijden.
Engraag
tips om het
kwam.
laatste afscheid een
Haarlems tintje te geven.
14 januari 2019

YARDEN EN
MONUTA
Veel Zettenaren hebben lang gehoopt dat er een algemene begraafplaats zou komen BEËINDIGEN
in Zetten. Maar nu
de begraafplaats er eindelijk gaat komen lijkt het enthousiasme bij de inwoners verdwenen.
Dat komt
FUSIETRAJECT

Enthousiasme nieuwe begraafplaats Zetten verdwenen

omdat de gemeente de inwoners niet betrekt bij de plannen voor de begraafplaats.

20 augustus
2013

14 januari 2019

De voorgenomen fusie
tussen Yarden en
Monuta gaat niet
Er is dit weekend ingebroken in de beheerdersruimte van de begraafplaats aan de Bronkhorstsingel
in door.
Partijen hebben een
Uden. De dieven zijn er vandoor gegaan met een tractor, dat meldt het Brabants Dagblad.
verschil van inzicht over
de onderlinge waardering
11 januari 2019
van hun bedrijven.
Yarden en Monuta waren
Ophef over één hondendrol op Almelose begraafplaats
in februari een
onderzoek gestart naar
Op sociale media worden sommige zaken nog wel eens opgeblazen. Dat is
een mogelijke
mogelijk ook het geval in de Facebook discussie over een hondendrol die is
samenwerking. Beide
aangetroffen op begraafplaats ’t Groenedael. Want is er nou sprake van grote
bedrijven zullen hun
overlast van loslopende honden die overal op graven poepen of gaat het
activiteiten nu zelfstandig
eigenlijk om een incident?
voortzetten.

Inbraak begraafplaats Uden

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

