
Beste leden, 
Het afgelopen jaar stond net als vorig jaar in
het teken van Corona. Hoewel de maatregelen 
halverwege het jaar versoepeld werden dankzij 
dalende besmettingscijfers, werd in het najaar helaas 
duidelijk dat we er nog niet van af zijn. Omgaan
met het virus zijn we nu wel gewend. Leuk is anders,  
maar samen gaan we door en onze dienstverlening 
kan worden gegarandeerd.

Met het oog op de toekomst 

Nog steeds wordt in kleinere kring afscheid genomen 
van onze dierbaren. Dit lijkt het nieuwe normaal te zijn. 
Verder zien we dat ons ledenaantal verder is gedaald. 
Al jaren is de daling van het aantal leden groter dan de 
stijging van nieuwe leden. Ondanks dat dit door het 
hele land gebeurt, zoeken we naar mogelijkheden om 
een groter ledenaantal te krijgen. Dit is belangrijk om 
onze dienstverlening goed te kunnen blijven uitvoeren. 
“Samenwerking” is daarbij van belang. Daarom is onze 
vereniging lid geworden van Nardus. Nardus is een 
brancheorganisatie voor uitvaartverenigingen. Onze 
directeur Akke Vrijmoeth is tot voorzitter van Nardus 
benoemd.

Belangrijke ontwikkelingen 
Vanaf dit jaar zijn we volledig en enig eigenaar
van Uitvaartcentrum Buitenwoelhof in Veendam.
Dit geeft ons meer mogelijkheden om te voldoen
aan alle wensen rondom uitvaarten. Zowel van 
leden als van niet-leden. We blijven een openbaar 
uitvaartcentrum. Afgelopen jaar is de nieuwe kleine 
familie-aula in gebruik genomen. Binnenkort wordt 

ook de grote aula van Buitenwoelhof opgeknapt.
De plannen voor de bouw van het crematorium zijn 
nog in ontwikkeling.

Pakketwaarde en contributie 

Voor de meeste pakketten blijft de contributie en 
pakketwaarde komend jaar ongewijzigd. Er zijn twee 
pakketten waarbij de contributie stijgt. In dit geval stijgt 
de pakketwaarde mee. Dit heeft te maken met de lage 
rente en hoge inflatie. We blijven voorzichtig in de 
keuzes die we maken. We staan er als vereniging goed 
voor, maar er zijn altijd onzekerheden. Daarom blijven 
we voorzichtig omgaan met onze financiën.

Duurzaamheid
Sinds een paar jaar hebben we speciale aandacht voor 
duurzaamheid. We hebben diverse energiebesparende 

maatregelen genomen zoals zonnepanelen op ons dak 
en elektrisch vervoer. Ook de komende jaren blijven 
we inzetten op verlaging van energiegebruik en CO2- 
uitstoot.

Laat u ons weten
wat u ervan vindt?
Heeft u nog vragen of 
opmerkingen? Dan horen we dat 
graag. Informatie, vaak gestelde 
vragen en antwoorden zijn te 
vinden op onze website. U mag 

ook gerust bellen of mailen. We zijn er voor u.
 
Mr. Albert Kraster
bestuursvoorzitter
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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 pakketten. 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.

Coba Nieboer
afdeling ledenadministratie

Susan Bleker
afdeling ledenadministratie 

Noaberschap 

“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 

Hebben wij uw 
correcte gegevens? 

“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. Er moet dan al zoveel geregeld worden. 

We kunnen ons goed voorstellen dat Mekander niet 
de eerste organisatie is waar u aan denkt, om het 
nieuwe adres 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.

Neem eenvoudig contact op via 0597 413 854 
of mail naar info@mekander-uitvaart.nl

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

“
”

We hebben onze 
administratie graag
op orde
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Wist u dat? 
Minderjarige kinderen tot 18 jaar 
gratis meeverzekerd zijn? Het 
enige dat u hiervoor hoeft te 
doen, is uw kinderen bij ons aan 
te melden. Er wordt eenmalig 
€ 10,- administratiekosten in 
rekening gebracht voor het 
aanmelden van een kind. Bel 
0597 413 854 of mail ons  
info@mekander-uitvaart.nl

E-mailen? Graag!
Op dit moment hebben we nog 
niet van alle leden de gegevens 
compleet. We vragen u daarom 
om een mailtje te sturen naar 
info@mekander-uitvaart.nl.  
Dan kunnen we u in het
vervolg snel bereiken.

Pakketwaarde en contributie 

Ons doel is om onze leden een waardig en betaalbaar afscheid 
te bieden, zowel nu als in de toekomst. De pakketwaarden 
van de niet gesloten fondsen worden daarom dit jaar 
aangepast aan de stijgende prijzen. De pakketwaarden 
van het Standaardpakket (Begraven of Cremeren) en het 
Standaardpakket Extra (Cremeren of Begraven) worden voor 
2022 verhoogd naar respectievelijk € 2.900,- en € 3.762,-.  
Alle overige pakketten blijven dit jaar ongewijzigd.

Ook worden de contributies voor deze gewijzigde pakketten 
verhoogd. De contributie verhoging bedraagt 2.7%. Deze 
aanpassing is dit jaar nodig om de pakketwaarden te kunnen 
verhogen en om onze reserves op peil te houden. Net als 
bijvoorbeeld de pensioenfondsen heeft ook Mekander te 
maken met een langdurige lage rentestand. Doordat de rente 
zo laag is, groeien onze reserves onvoldoende. Dit betekent dat 
we meer moeten sparen om onze bestaande goede dekking 
te behouden en om de uitkering bij overlijden voor al onze 
leden te kunnen blijven garanderen. Omdat we niet in een 
situatie terecht willen komen dat we de contributie ineens fors 
moeten verhogen, gebeurt dit geleidelijk. Door deze geleidelijke 
verhoging brengen we de reserves van onze vereniging 
op een gematigde wijze in evenwicht met de toekomstige 
verplichtingen. En kunnen wij aan de uitkeringsverplichtingen 
aan onze leden blijven voldoen. Meer informatie kunt u vinden 
op: www.mekander-uitvaart.nl/meest-gestelde-vragen

Uitvaarten met elkaar, voor elkaar
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Pakket omzetten 

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 
om deze pakketten om te zetten naar één van de 
nieuwe pakketten van Mekander. Indien u dit doet 
vóór uw 61e, dan kan dit meestal met een geringe 
contributieverhoging. Benieuwd of het omzetten 
voor u interessant is? We helpen u graag verder!

Vrije keuze voor 
uitvaartcentrum of  
begraafplaats binnen 
de provincies Groningen
en Drenthe

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 
begraafplaats.  

Onze uitvaartleiders zijn op de hoogte van de lokale  
gebruiken en deze worden, indien gewenst, volgens  
traditie uitgevoerd.

Liever een andere 
uitvaartverzorger?  

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. Indien zij niet 
weten dat u lid bent en de uitvaart via een andere 
uitvaartorganisatie laten regelen, kost dit al snel  
€ 2.000,- tot € 2.500,- meer. Praat erover!

Neem contact op via 0597 413 854 of 
mail naar info@mekander-uitvaart.nl

Bel 0597 413 854 of mail 
info@mekander-uitvaart.nl
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Waarom wij kiezen
voor Diedel-Wessels 

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, de laatste verzorging 
en het vervoer. 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. Wil je
een persoonlijke uitvaart in de regio waar je
wieg heeft gestaan? Of waar je 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.”

Anneke Horlings 

uitvaartleider  

Diedel-Wessels

Diedel-Wessels en 
Mekander werken mee 
aan een documentaire 
van het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed 
(KIEN)

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland (KIEN) heeft in samenwerking met Nardus 
samenwerkende uitvaartorganisaties een film laten 
maken over Noaberschap. De film is gemaakt door 
de Amsterdamse Filmstichting. In de film figureren 
medewerkers van Uitvaartverzorging Diedel-Wessels, 
leden van Mekander en vrijwilligers van onder 
andere de Begrafenisvereniging Wedde eo.
Noaberschap, Nabuurschap of in het kort 
Burenplicht vormt de basis van de vele 
uitvaartverenigingen die ons land kent. 

Werkzaamheden rond 
het overlijden, tijdens de 
opbaring en de uitvaart 
wordt ook tegenwoordig 
nog gedeeltelijk gedaan door 
vrijwilligers. Veel besturen 
van uitvaartverenigingen 
bestaan uit vrijwilligers.

Noaberschap maakt 
onderdeel uit van het 
Immaterieel Erfgoed.
De documentaire zorgt er voor dat het begrip levend 
en bewaard blijft voor de komende generaties.

De film is de bekijken via de website van Nardus:   
www.nardus.eu/film-noaberschap

Scan deze 
code met 

uw telefoon 
en bekijk
de film!
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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.

Nabestaanden helpen om op de juiste manier afscheid te nemen van hun geliefde. En ze de ruimte 
geven om te rouwen. Dat is ons belangrijkste doel. En dat is voor iedere familie anders. Hoe we 
dat doen? Met veel gevoel. Maar er zijn voor de nabestaanden in de periode om de uitvaart heen is 
misschien nog wel belangrijker. Hier vertelt Sander Hilbrands, uitvaartverzorger bij Diedel-Wessels, 
hoe hij het ervaart. 

De eerste stap is heel goed luisteren naar de 
familie. Daar begint de verbinding. Is het “u” of 
“je”? Spreken we wel of niet in de streektaal? 
Tijdens een hele moeilijke periode ben je er voor 
de familie. Zorgen dat ze zich gehoord voelen en 
ervoor zorgen dat het laatste afscheid waardig, 
persoonlijk en warm is.
 
Laatst was ik als uitvaartverzorger bij een familie 
waar een meneer binnen een week overleed nadat 
hij te horen had gekregen dat hij ziek was. Een 
verlies is altijd heel verdrietig, maar in zo’n situatie 
is het ook nog eens heel abrupt en onwerkelijk. 
Tijdens de dagen voorafgaand aan de uitvaart heb 
ik de familie geholpen met alles wat er geregeld 
moest worden en bood ik een luisterend oor.
Op zulke momenten voel ik me echt verbonden 
met de familie. Haast alsof ik onderdeel ben van
de familie.

We doen altijd nazorg. Toen ik bij mevrouw 
langsging vertelde ze me dat ze het afscheid erg 
mooi vond en mij dankbaar was voor alle hulp. 
Ze had speciaal appeltaart met slagroom gehaald. 
Dat at ze namelijk altijd met haar man. Omdat ik 
in die weken toch haar steun en toeverlaat ben 
geweest.

Uitvaarten met elkaar, voor elkaar

Sander Hilbrands 

uitvaartverzorger 

Diedel-Wessels

Voor een aantal dagen
onderdeel van de familie

“
”

Is het “u” of “je”?
Spreken we wel of
niet in de streektaal?
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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 2022 onder vermelding van: Puzzel 2022.

Champagne

Feestdag

Geluk

Gezellig

Handschoen

Hapjes

Koud

Muts

Nieuwjaar

Oliebol

Samenzĳn

Schaatsen

Sneeuw

Terugblik

Tradities

Voornemens

Vooruitzicht

Winter

V K G M S A M E N Z IJ N

E O U T E R U G B L I K

C T O L I E B O L S G H

S H R R E L U K C S A S

G S A K U G I H G N D E

I E A M N I A I D E T I

L J J E P A T S U E S T

L P W W T A C Z J U E I

E A U S A H G A I W E D

Z H E K O U D N R C F A

E N I E W I N T E R H R

G S N E M E N R O O V T

Oplossing:

Uitvaarten met elkaar, voor elkaar
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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 415 353.  
www.diedel-wessels.nl

Liever de nieuwsbrief digitaal? Scan de QR-code

Sterfgeval melden? 
Onze uitvaartverzorgers 
van Diedel-Wessels zijn 
dag en nacht bereikbaar 

0597 415 353
www.diedel-wessels.nl

Mekander 
Op werkdagen bereikbaar tussen 
8.30 uur en 17.00 uur 

0597 413 854
info@mekander-uitvaart.nl 
www.mekander-uitvaart.nl

Algemene  
ledenvergadering 
Op 19 mei 2022. De algemene 
ledenvergadering vindt  
plaats in Uitvaartcentrum 
Buitenwoelhof aan de  
Langeleegte 54 te Veendam. 
Aanvangstijdstip: 19.30 uur.

Contributie betalen 
De incasso zal rond 28 januari 
2022 plaatsvinden. Als u het 

bedrag zelf overmaakt is
de uiterste betaaldatum
31 januari 2022.

Contributie en premie 
Wij innen de contributie rond 
28 januari 2022. 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 2022 betaald is.

Ledenvergadering 
De jaarlijkse algemene leden- 
vergadering wordt gehouden  
op 19 mei 2022 om 19:30 uur
in Uitvaartcentrum
Buitenwoelhof aan
de Langeleegte 54
te Veendam.

Volg ons op social media

facebook.com/mekanderuitvaart
twitter.com/Mekander3

Alles op een rijtje - Handig voor in uw polismap!

Mekander Onderlinge Uitvaartvereniging
Veendam-Winschoten en omstreken U.A.

0597 413 854 
J.D. van der Veenstraat 9A, 9672 AD Winschoten 
info@mekander-uitvaart.nl
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