
Winschoten, 9e jaargang, januari 2019

Voorwoord
Beste leden,

Het jaar 2018 was voor onze vereniging het jaar van vernieuwing. Het is u vast niet 
ontgaan dat de vereniging nu Mekander heet. Deze naam past beter bij wie we zijn en 
wat we doen. Mekander verwijst naar het voor ons belangrijke begrip: noaberschap. 

Is dat allemaal nodig, zult u zich afvragen? We denken van wel. Door met de tijd mee 
te gaan en de regionale onderlinge uitvaartzorg een nieuw jasje te geven, richten we 
de blik naar voren. Met de nieuwe naam zijn we herkenbaar voor u als lid en willen 
we toekomstige generaties aan blijven spreken. We hopen dat u zich tenminste net zo 
thuis voelt bij Mekander als eerder bij OUVW.

Nieuwe huisstijl en nieuwe opzet nieuwsbrief 
Zoals ieder jaar sturen wij u de nieuwsbrief. Dit jaar verandert de nieuwsbrief met de  
naam mee: de nieuwsbrief is volledig over de kop gegaan en is voorzien van een nieuwe  
huisstijl. U vindt er nog steeds informatie over het afgelopen jaar en een blik in de 
toekomst. Maar dan in een nieuw jasje en met een persoonlijker tintje. Alle praktische 
informatie hebben we voor u verzameld. Belangrijke data, maar ook adresgegevens en 
telefoonnummers vindt u aan het einde van deze nieuwsbrief.

Uitkeringssystematiek
Ook de uitkeringssystematiek is aangepast. De behoeften voor uitvaartzorg veranderen 
door de jaren heen. We vinden het belangrijk om bij deze behoeften aan te blijven  
sluiten. Daarom is er nu bijvoorbeeld meer vrijheid in de besteding van de pakketwaardes. 
Verderop in de nieuwsbrief leest u meer over deze pakketten. 

We zijn er voor elkaar
Onze vereniging staat er gezond voor en is klaar voor de toekomst. We willen dat onze 
leden zo goed en zoveel mogelijk profiteren van een lidmaatschap. Ons doel?  
Het beste alternatief voor een uitvaartverzekering in de regio. Daar zijn we trots op. 

Mr. Albert Kraster, 
bestuursvoorzitter
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Mekander online
“Ons principe noaberschap is eeuwenoud  
en toch van deze tijd. Als moderne  
uitvaartvereniging luistert Mekander naar 
de wensen van haar leden. Om u en uw 
nabestaanden te informeren over onze  
dienstverlening, hebben we een nieuwe 
website. Op de website leest u ook meer 
over de mensen die bij ons werken.  
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.” 

Coba Nieboer,  
afdeling ledenadministratie

Susan vertelt.. over privacy
“We hebben onze administratie graag op orde”, vertelt 
Susan Bleker. Susan werkt samen met Coba op de  
afdeling ledenadministratie. “Het komt nog geregeld voor 
dat we leden niet kunnen bereiken. Door een verhuizing 
bijvoorbeeld. Er moet dan al zo veel 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.”

Uw gegevens worden niet gedeeld
Susan: “Sommige leden denken dat wij de gegevens  
automatisch via de gemeente krijgen. Maar omdat uw 
persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, worden deze niet met 
ons gedeeld. Andersom delen wij uw gegevens ook nooit 
zonder uw toestemming met derden. Alleen als u zelf uw 
gegevens met ons deelt, hebben wij de juiste gegevens voor 
onze administratie. Dat is ook belangrijk als uw contributie 
wordt afgeschreven door een automatische incasso. Dat 
kan alleen als wij uw juiste rekeningnummer kennen. 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.”

E-mailen? Graag!
We gaan uiteraard zorgvuldig met uw gegevens om. Ook met e-mailadressen. 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. U ontvangt dan onder  
andere de nieuwsbrief, een uitnodiging voor de open dag en de agenda van de ledenvergadering van ons.

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



We zijn er voor elkaar

Gedenkpark Buitenwoelhof
“In 2018 hebben we hard gewerkt 
aan de plannen voor Gedenkpark 
Buitenwoelhof in Veendam”, zegt 
Akke Vrijmoeth, directeur van  
Mekander. “Dat doen we samen 
met Monuta. We willen het uitvaart-
centrum Buitenwoelhof samen 
uitbreiden en moderniseren. De 
vraag naar cremeren stijgt, ook in 
Veendam. Daarom willen we er een 
klein crematorium bouwen. 

Begraafplaats Buitenwoelhof is 
daarvoor een geschikte plek. We 
hebben onze plannen met de buurt 
en de gemeenteraad van Veendam 
gedeeld. We zijn ook in gesprek met 
omwonenden, die goede ideeën 
hebben doorgegeven. Zo kijken we 
bijvoorbeeld samen of de schoor-
steen minder zichtbaar kan worden 
gebouwd. Buitenwoelhof is een 
prachtige plek. Met een uitbreiding 
van het uitvaartcentrum kunnen we 

daar nog meer bieden. Zo zijn er 
straks meer opties voor de catering, 
om aan de moderne wensen te  
voldoen. Buitenwoelhof is straks de 
plek voor begraven, cremeren en 
gedenken.” Binnenkort wordt de 
vergunning voor de uitbreiding van 
Gedenkpark Buitenwoelhof 
aangevraagd.

Hogere pakketwaarde en  
verhoging contributie
Als u lid bent en heeft gekozen voor 
het ‘standaardpakket begraven’ of 
‘het standaardpakket extra  
cremeren’, dan betaalt u vanaf 2019 
iets meer voor uw lidmaatschap. 
Dat is nodig, omdat de kosten voor 
de uitvaartzorg zijn gestegen. Denk 
bijvoorbeeld aan de kosten voor 
het gebruik van een crematorium, 
de uitvaartleiders en opbaringen. 
Ons doel is om al onze leden een 
waardig en betaalbaar afscheid 
te bieden. Daarom hebben wij 

de afgelopen jaren de uitkerings- 
waardes van deze pakketten  
verhoogd. Kort gezegd zijn de 
pakketten de afgelopen jaren meer 
waard geworden, zonder dat onze 
leden daar meer contributie voor 
hebben betaald. Ook in 2019 stijgen 
de kosten voor uitvaartzorg. Daarom 
zijn wij nu genoodzaakt om voor 
deze pakketten een lichte verhoging 
van de contributie (4%) door te  
voeren. Ook voor 2019 verhogen 
wij weer de uitkeringswaardes. Voor 
vragen hierover kunt u natuurlijk 
altijd contact met ons opnemen.

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. 

De stijging van de pakketwaardes en contributie gelden alleen voor het ’standaard pakket begraven’ en het 
‘standaardpakket extra cremeren’. Voor de andere pakketten blijven zowel de waardes als de contributies gelijk.

Ook voor de aanvullende 
verzekering van Algemeen 
Belang
Een aantal leden heeft een 
aanvullende verzekering van 
Algemeen Belang Groningen 
(tegenwoordig DELA). Omdat 
u lid bent van Mekander geldt 
ook het ledenvoordeel bij
Diedel-Wessels.

Omzetten van oude 
uitvaartpakketten
Sommige leden hebben nog een 
‘oud’ pakket van De Laatste Eer 
Veendam, Winschoter Uitvaart-
vereniging, Veelerveen of  
Nieuwolda. Het kan gunstig zijn 
om deze pakketten om te zetten 
naar een van de nieuwe pakketten 
van Mekander. Heeft u één van 
deze pakketten en wilt u weten of 
het omzetten voor u interessant is? 
Neem dan contact met ons op, we 
helpen u graag verder.

Liever een andere uitvaartverzorger?
U bent niet verplicht om de uitvaart door Diedel-Wessels te laten verzorgen. U mag altijd kiezen voor een 
andere uitvaartverzorger. Wanneer de uitvaart wordt verzorgd door een andere uitvaartverzorger, binnen het 
werkgebied van Mekander, dan keert de vereniging maximaal 70% van  de pakketwaarde uit. 



Win een pakket met streekproducten! 
We zijn er voor elkaar. Samen, regionaal en dichtbij. 
Daar staan we voor bij Mekander. 

Vind alle woorden van de woordzoeker en stuur 
de oplossing onder vermelding van ‘Puzzel’ naar 
ons toe via info@mekander-uitvaart.nl. Wie 
weet bent u de winnaar van één van de drie 
pakketten met Groninger streekproducten! 
Vergeet bij het toesturen van uw oplossing niet uw 
naam, adresgegevens en telefoonnummer te 
vermelden. Dan kunnen we contact met u 
opnemen als u heeft gewonnen. 
Insturen kan tot en met 
28 februari 2019.

AFSCHEID
BETROKKEN
DICHTBIJ
DIERBAAR
DRENTHE

Praktische informatie

Overlijden melden
Om een sterfgeval te melden, neemt u 
altijd contact op met Diedel-Wessels. 
Diedel-Wessels is dag en nacht 
bereikbaar op telefoonnummer 
0597-41 53 53.

Contributie
Wij innen de contributie rond 29 januari 
2019. Bij een automatische afschrijving 
hoeft u zelf geen actie te ondernemen. 
Wanneer u de contributie zelf overmaakt, 
ontvangt u hierover een brief. Zorgt u er 
alstublieft voor dat de contributie uiterlijk 
31 januari 2019 betaald is.

Ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering 
wordt gehouden in mei 2019. De datum 
en agenda staan een paar weken van 
tevoren in de regionale kranten. Als wij 
uw e-mailadres hebben, krijgt u van 
ons een e-mail hierover.

Overlijden melden

Mekander

Algemene ledenvergadering

Open huis 

Contributie betalen

Diedel-Wessels

(dag en nacht bereikbaar)

Op werkdagen bereikbaar  

tussen 8.30 uur en 17.00 uur

Mei 2019 

Oktober 2019 

Rond 29 januari 2019 

Als u het bedrag zelf overmaakt: uiterlijke betaaldatum 31 januari 2019

(t) 0597 - 415353

Mekander

J.D. van der Veenstraat 9A

9672 AD Winschoten 

(t) 0597 - 413854 

(e) info@mekander-uitvaart.nl

(w) www.mekander-uitvaart.nl 

(f) facebook.com/mekanderuitvaart 

(t) twitter.com/Mekander3 

Alles op een rijtje
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