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Laat u ons weten

wat u ervan vindt?

Mocht u naar aanleiding van 

deze nieuwsbrief nog vragen of 

opmerkingen hebben dan horen 

we dat graag. Veel informatie 

en veel voorkomende vragen 

en antwoorden treft u aan op 

onze website die daartoe ook 

veelvuldig wordt bezocht. 

Maar schroom ook niet om ons 

te bellen of te mailen. Wij zijn er 

immers voor u.

Een gedenkwaardig afscheid, daar zorgen we samen voor.

Mr. Albert Kraster,

bestuursvoorzitter

Beste leden,

Met het jaar 2022 hebben we een boeiend jaar afgesloten. 

Corona heeft een vaste plek gekregen in de maatschappij 

en heeft samen met de oorlog in Oekraïne de hele 

economische wereldorde op zijn kop gezet. Daar waar we 

jaren onze maatregelen moesten treffen tegen de alsmaar 

dalende rente moeten we nu maatregelen nemen door een 

stijgende rente. Ook hebben we te maken met de gevolgen 

van de stijging van de grondstofkosten. Door het tijdig 

vastzetten van de energietarieven, het inzetten op elektrisch 

vervoer en het investeren in zonnepanelen, hebben we de 

gevolgen van de stijging van de kosten voor de vereniging 

kunnen beperken.

Stand van zaken

Ons ledenaantal is ook dit jaar weer verder gedaald. 

Al jaren is de afname van het aantal leden groter dan de 

aanwas van nieuwe leden. Ondanks dat dit een breed 

beeld is waar ook onze zusterverenigingen mee kampen, 

zoeken we naar mogelijkheden om het tij te keren en onze 

continuïteit te waarborgen. “Samenwerking” is daarbij het 

sleutelwoord. Eind vorig jaar hebben we aangekondigd – 

mits er goedkeuring op de ALV wordt verkregen van onze 

leden - het voornemen te hebben om te gaan fuseren met 

Uitvaartvereniging Hoogezand. Voor de leden van beide 

verenigingen zorgt het samengaan ervoor dat men blijvend 

gebruik kan maken van betaalbare en kwalitatief goede 

uitvaartzorg in de regio.

Relevante ontwikkelingen

Doordat er bezwaar is aangetekend tegen de 

omgevingsvergunning voor de bouw van een crematorium 

aan de Langeleegte te Veendam lopen onze bouwplannen 

daar enige vertraging op. Het biedt ons daarom de 

mogelijkheid om ons te heroriënteren, nu er voor de 

traditionele gasgestookte ovens zuinigere en duurzamere 

alternatieven worden ontwikkeld.

Ontwikkeling pakketwaarde en contributie

Dit jaar worden de pakketwaarden van alle pakketten 

aanzienlijk verhoogd. Dit is nodig om de pakketwaarden in 

de pas te laten lopen met de gestegen kosten van begraven 

en cremeren. De contributies worden echter slechts matig 

verhoogd. Dit is voor u als lid goed nieuws. U krijgt bij 

overlijden meer uitgekeerd en betaalt daarvoor slechts een 

gering bedrag extra. Wat dit voor u als lid precies betekent, 

vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Duurzaamheid

Door al vroegtijdig in te zetten op duurzaamheid raken de 

gevolgen van de energieschaarste de vereniging maar matig. 

Al voor de huidige hoge energieprijzen werd - destijds nog 

hoofdzakelijk met als argument duurzaamheid -  ingestoken 

op de reductie van energiegebruik en overstap naar 

duurzamere energiebronnen. Ook bij de ontwikkeling van 

nieuwe plannen zoals revitalisering van het Uitvaartcentrum 

Buitenwoelhof en de bouw van een crematorium aldaar 

zal duurzaamheid een belangrijk item zijn. Ook wordt 

ons wagenpark in 2023 uitgebreid met een elektrische 

overbrengauto.



“Ons principe noaberschap is eeuwenoud en toch van 

deze tijd. Als moderne uitvaartvereniging luistert Mekander 

naar de wensen van haar leden. Voor informatie over onze 

dienstverlening, kunnen u en uw nabestaanden persoonlijk 

of per telefoon bij ons terecht. Maar ook onze website bevat 

veel informatie. We nodigen u dan ook graag uit om eens 

te kijken op www.mekander-uitvaart.nl. Houd ook onze 

Facebook-pagina en Twitter in de gaten, daar delen we 

regelmatig nieuwtjes.” 

Depositofonds 
Mekander heeft in samenwerking met Diedel-Wessels 

een product ontwikkeld voor nieuwe en bestaande leden 

die (extra) geld apart willen zetten voor hun uitvaart. 

Of voor leden die zich bijvoorbeeld als gevolg van hun 

leeftijd, niet kunnen of willen inkopen in onze bestaande 

lidmaatschappen. Wanneer u overlijdt, komt het volledige 

bedrag van het deposito vrij om de uitvaartkosten te 

kunnen betalen. Wilt u hierover meer weten? 

Neem vooral contact met ons op of kijk op onze website.

“We hebben onze administratie graag op orde”, vertelt 

Susan Bleker. Susan werkt met Coba op de afdeling 

ledenadministratie. Het komt regelmatig voor dat we leden 

niet kunnen bereiken, door een verhuizing bijvoorbeeld of 

dat het vaste telefoonnummer niet meer werkt. 

We kunnen ons goed voorstellen dat Mekander niet de 

eerste organisatie is waar u aan denkt, om een nieuw adres 

of 06-nummer door te geven. Ook bij het wijzigen van uw 

bankrekeningnummer is het belangrijk dat u dit aan ons 

doorgeeft. Vooral als uw contributie wordt afgeschreven 

door middel van automatische incasso.

Coba Nieboer, afdeling ledenadministratie

Susan Bleker,  afdeling ledenadministratie

Hebben wij uw correcte gegevens?

Noaberschap

Twijfelt u of wij uw juiste gegevens hebben? 
Neem contact met ons op, we controleren graag 
samen met u de gegevens.

Neem eenvoudig contact op en mail naar 

info@mekander-uitvaart.nl 

of vul het contactformulier in op de website.

www.mekander-uitvaart.nl/contact

U kunt ook bellen naar 0597-41 38 54

Uitvaarten met elkaar, voor elkaar 



Uitvaarten met elkaar, voor elkaar 

We kunnen er niet omheen: het leven is in veel opzichten 

duurder geworden. Dat geldt ook voor de kosten van begraven 

en cremeren. Om een waardig en betaalbaar afscheid voor 

onze leden bereikbaar te houden verhogen wij dit jaar de 

pakketwaarden van alle lidmaatschappen. De lidmaatschappen 

met de nieuwe pakketwaarden vindt u in het onderstaande 

overzicht.

Om aan onze toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen 

verhogen wij in 2023 alleen de contributies voor het 

Standaardpakket Begraven (of Cremeren) en het Standaardpakket 

Extra Cremeren (of Begraven). Gelukkig hebben wij de 

contributieverhoging kunnen beperken tot 0,76%.

Pakketwaarde en contributie

Wist u dat?

Minderjarige kinderen tot 18 jaar gratis 

meeverzekerd zijn? Het enige wat u hoeft te doen, 

is uw kinderen bij ons aanmelden. Er worden  

eenmalig €10,- administratiekosten in rekening 

gebracht voor het aanmelden van een kind. 

Mail ons info@mekander-uitvaart.nl of 

bel naar 0597-41 38 54

Uw gegevens compleet?

Op dit moment hebben we nog niet van alle 

leden de gegevens compleet. 

Wij vragen u daarom om uw naam, 

adres en telefoonnummer via het formulier 

op www.mekander-uitvaart.nl/contact 

te sturen. Dan kunnen we u in het vervolg 

snel bereiken.

Mekander

Standaardpakket Begraven (of Cremeren)                                   

Standaardpakket Extra cremeren (of Begraven)                     

(voorheen) De Laatste Eer Veendam

Standaardpakket                       

Uitgebreid pakket cremeren                           

(voorheen) Winschoter Uitvaartvereniging

Standaardpakket Winschoten                       

Uitgebreid pakket cremeren                      

(voorheen) Begrafenisvereniging Nieuwolda

Begrafenispakket                                                                             

(voorheen) Begrafenisvereniging Nieuweschans

Begrafenispakket                                                                             

(voorheen) Begrafenisvereniging Veelerveen

Begrafenispakket                                                                             

Overzicht pakketwaarden

Gesloten lidmaatschappen;

€ 2.900,-

€ 3.762,-

€ 3.320,-

€ 4.190,-

€ 1.500,-

€ 2.250,-

€ 1.564,-

€ 2.346,-

€ 1.981,-

€ 2.346,-

€ 1.900,-

€ 2.250,-

€ 880,- € 917,-

€ 1.100,-

€ 1.512,-

€ 1.512,-

€ 1.055,- 

€ 1.450,-

€ 1.450,-

2022 2023

(voorheen) Begrafenisvereniging Midwolda/Oostwold

Begrafenispakket                                                                             



Pakket omzetten

Vrije keuze voor 
uitvaartcentrum of 
(natuur-)begraafplaats

Liever een andere
uitvaartverzorger?

Sommige leden hebben nog een ‘oud’ pakket van 

De Laatste Eer Veendam, Winschoter Uitvaart Vereniging, 

Veelerveen of Nieuwolda. Voor een groot aantal van deze 

pakketten kan het gunstig zijn deze om te zetten naar 

één van de nieuwe pakketten van Mekander. Indien u dit 

doet vóór uw 61ste, dan kan dit meestal met een geringe 

contributieverhoging. Benieuwd of het omzetten voor u 

interessant is? We helpen u graag verder!

Het verzorgingsgebied van onze dochteronderneming 

Diedel-Wessels omvat de provincies Groningen en Drenthe. 

In dit verzorgingsgebied heeft u vrije keuze voor wat betreft 

het uitvaartcentrum en/of de begraafplaats.

Onze uitvaartleiders zijn op de hoogte van de lokale 

gebruiken en deze worden, indien gewenst, volgens traditie 

uitgevoerd.

U kunt kiezen voor een andere uitvaartverzorger dan 

Diedel-Wessels. Echter wanneer de uitvaart wordt 

verzorgd door een andere uitvaartverzorger, binnen het 

verzorgingsgebied van Mekander, krijgt u 30% minder 

uitgekeerd. Bovendien profiteren uw nabestaanden niet 

van de voordelige ledentarieven. Informeer uw naasten en 

familieleden over uw lidmaatschap bij Mekander. 

Praat erover!

Mail naar info@mekander-uitvaart.nl of bel 0597 41 38 54

Uitvaarten met elkaar, voor elkaar 

Neem eenvoudig contact op en mail naar 

info@mekander-uitvaart.nl 

U kunt ook bellen naar 0597-41 38 54

Neem eenvoudig contact op en mail naar info@mekander-uitvaart.nl 

U kunt ook bellen naar 0597-41 38 54



Waarom wij kiezen 
voor Diedel-Wessels

Buitenwoelhof

Onze uitvaarten worden standaard verzorgd door onze 

dochteronderneming Diedel-Wessels. We hebben met 

Diedel-Wessels prijsafspraken voor u gemaakt.  

Diedel-Wessels geeft leden van Mekander bijvoorbeeld 

kortingen op het tarief van een uitvaartleider en de laatste 

verzorging. Zo kan Mekander iedereen een waardig 

en betaalbaar afscheid bieden. Diedel-Wessels heeft 

het Keurmerk Uitvaartzorg en de uitvaartleiders zijn 

gecertificeerd in het Register Uitvaartzorg. Hierdoor is 

kwaliteit gegarandeerd. Samen staan we voor persoonlijk 

contact, duidelijkheid en een uitvaart die bij u past. 

Uitvaartverzorging Diedel-Wessels is opgericht en sterk 

geworteld in Oost-Groningen. Wilt u een persoonlijke 

uitvaart in de regio waar uw wieg heeft gestaan? Of waar 

u altijd hebt gewoond, gewerkt, gelachen en geleefd? 

Diedel-Wessels verzorgt elke uitvaart goed, persoonlijk en 

betaalbaar. 

“Bij sterfgevallen horen sterke emoties. Dan kunnen 
nabestaanden niet altijd onder woorden brengen wat 
ze bedoelen. Bovendien zijn familie-omstandigheden 
altijd weer anders. Als uitvaartleider gebruik je al 
je zintuigen om de uitvaart helemaal naar wens van 
de overledene en de nabestaanden te organiseren. 
Je luistert, kijkt en voelt mee. Hiervoor heb je als 
uitvaartleider mensenkennis nodig. Om er voor 
anderen te kunnen zijn in moeilijke tijden moet je 
eerst jezelf goed kennen, weten waar je staat in het 
leven.”

Uitvaarten met elkaar, voor elkaar 

Anneke Horlings,

uitvaartverzorger

Diedel-Wessels

Uitvaartcentrum Buitenwoelhof, gelegen aan de 

Langeleegte 54 in Veendam, is een volle 

dochteronderneming van Mekander. Momenteel zijn 

we dit uitvaartcentrum op verschillende punten aan het 

moderniseren. Naast de inmiddels gereed zijnde kleine 

familie-aula verbeteren wij nu ook de grote aula.

Op het gebied van techniek voldoet de ruimte inmiddels 

aan de moderne eisen. 

Plechtigheden kunnen vanaf nu ook op video worden 

opgenomen en online gevolgd. Voor 2023 staat een interne 

verbouwing gepland waarbij ook aandacht wordt besteed 

aan de inrichting.

Door de modernisering, die in 2023 gerealiseerd zal zijn,

kunnen we nog beter voorzien in persoonlijke wensen 

rondom uitvaartdiensten. Ook onze samenwerking met 

Brouwhotel Parkzicht, voor het bieden van meer catering 

mogelijkheden, draagt daaraan bij.

Duurzaam en groen
Waar mogelijk proberen we onze panden, middelen en 

diensten te verduurzamen. Zo liggen er op het dak van ons 

pand in Winschoten ruim 60 zonnepanelen. 

De uitvaartkisten die we aanbieden zijn van onbewerkt en 

verantwoord geteeld hout. Alle uitvaartleiders van Diedel-

Wessels rijden in elektrische personenwagens. 

In 2023 nemen wij een elektrisch aangedreven 

overbrengauto in gebruik. Deze auto kan desgewenst ook 

ingezet worden op de dag van de uitvaart.



Rikus Dik, 24 jaar uitvaartverzorger bij Diedel-Wessels

‘Omgaan met mensen én iets voor ze betekenen’

Uitvaarten met elkaar, voor elkaar 

In februari 2023 is Rikus Dik 24 jaar uitvaartleider, werk 

dat hij met grote voldoening en inzet doet. “Ik wist al 

heel jong dat ik dit wilde gaan doen. Met name het 

sociale aspect, het omgaan met mensen en iets voor 

ze kunnen betekenen, spreekt mij aan. Wat ook mooi 

aansluit bij onze regionale traditie van noaberschap.”

Maar er is meer dat hem in zijn vak aanspreekt. “Geen twee 

mensen zijn gelijk, iedere uitvaart is daardoor weer anders.” 

Dit zorgt weer voor grote variatie in mijn werk, want we 

proberen natuurlijk zo goed mogelijk in de wensen en 

behoeftes van mensen in meestal toch een zware periode 

in hun leven te voorzien. 

Die wensen kunnen nogal uiteenlopen, ervaart Rikus 

elke dag. “Voorheen was een uitvaart veel traditioneler. 

Tegenwoordig voelt men hierin een veel grotere, individuele 

vrijheid en zijn er ook meer mogelijkheden. Daar wordt 

dan ook gebruik van gemaakt. Wij proberen dat binnen de 

mogelijkheden te realiseren.”

Heb je een bepaald talent nodig voor dit vak? 

“Je moet echt in mensen geïnteresseerd zijn, jezelf zijn en 

diplomatiek. Ook goed met mensen kunnen omgaan en 

een antenne hebben om aan te voelen wat er leeft.

Daarbij moet je uiteraard goed communiceren. Ik kan dat 

ook in het Gronings, dat wordt gewaardeerd. 

Maar ongeacht in welke taal ze met me willen spreken of uit 

wat voor cultuur ze ook komen, ze mogen erop vertrouwen 

dat ik me volledig inzet om de uitvaart zo optimaal mogelijk 

naar hun wensen te verzorgen.”

Rikus Dik,

uitvaartverzorger Diedel-Wessels

Ook voor de aanvullende verzekering van Algemeen Belang/DELA
Heeft u een aanvullende verzekering van Algemeen Belang Groningen (tegenwoordig DELA)?

Omdat u lid bent van Mekander geldt het ledenvoordeel bij Diedel-Wessels ook voor u.

(Laatste) Wensenlijst
Op de website van uitvaartverzorging Diedel-Wessels staat een digitale versie van de (laatste) wensenlijst.

Door een wensenlijst in te vullen kunt u aangeven wat uw laatste wensen zijn en kunt u het delen met uw nabestaanden



Win een cadeaubon ter waarde van € 35,-
Vind alle woorden van de woordzoeker en stuur de oplossing met uw naam, adresgegevens en telefoonnummer naar 

info@mekander-uitvaart.nl. Maak kans op één van de 3 cadeaubonnen ter waarde van € 35,-. 

Insturen kan tot en met 1 maart 2023 onder vermelding van: Puzzel 2023.

Uitvaarten met elkaar, voor elkaar 

Aanwakkeren

Adressenlĳst

Beeldrĳk

Bowling

Dungesneden

Emotie

Geduldig

Grasvlakte

Groentesap

Hermetisch

Hoogtepunt

Hotelschool

Inrit

Institueren

Kanovaren

Linksom

Nabootsing

Oorschelp

Tĳdwaarneming

Veengebied

Vouwblad

Zoutachtig

Oplossing:



Overlijden melden 
Om een sterfgeval te melden, 

neemt u altijd contact op met 

Diedel-Wessels. Diedel- Wessels is 

dag en nacht bereikbaar op 

telefoon nummer 0597-41 53 53. 

www.diedel-wessels.nl

Contributie en premie
Wij innen de contributie rond 

27 januari 2023. Bij een automatische 

afschrijving hoeft u zelf geen actie 

te ondernemen. Wanneer u de 

contributie of premie zelf overmaakt, 

ontvangt u hierover een brief. 

Zorgt u er alstublieft voor dat de 

contributie uiterlijk 31 januari 2023 

betaald is.

Ledenvergadering
De jaarlijkse algemene leden- 

vergadering wordt gehouden op 

11 mei 2023 om 20:00 uur in 

Uitvaartcentrum Buitenwoelhof 

aan de Langeleegte 54 te Veendam.

Mekander

Op werkdagen bereikbaar tussen 

8.30 uur en 17.00 uur

0597-41 38 54

info@mekander-uitvaart.nl

www.mekander-uitvaart.nl

Volg ons op social media

facebook.com/mekanderuitvaart

twitter.com/Mekander3

Alles op een rijtje - Handig voor in uw polismap!

Liever de nieuwsbrief digitaal? Scan de QR-code

nardus
uitvaar torgan isat iessamenwerkende

knip uit en bewaar

Overlijden melden.
Diedel-Wessels (dag en nacht bereikbaar)

0597-41 53 53




