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‘ De dood hoort  

bij het leven en 

het leven hoort 

bij de dood’

In deze uitgave o.a.
Gemeentehuis wordt ontmoetingscentrum

Regenbooguitvaart

Terug naar de natuur
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Het maken van bidprentjes voor uitvaarten is een 
katholieke traditie die stamt uit het einde van 16e 
eeuw. “Toen werden ze nog vóór de uitvaart uitge-
deeld”, vertelt Peter. “Het bidprentje diende dan als 
een aankondiging van de begrafenis.” Tegenwoordig 
worden prentjes uitgedeeld na de uitvaart en zijn ze 
een aandenken aan de overleden persoon. Ook is het 
geloof minder nadrukkelijk aanwezig dan voorheen 
het geval was. “Vroeger stonden de prentjes helemaal 
vol met religieuze teksten. Nu komt er vaak een tekst 
op over het leven van de overledenen. Dat vind ik zelf 
veel interessanter.”

Zo’n twintig jaar geleden begon Peter al met ver-
zamelen. Hij beheerde de stamboom van zijn familie-
naam en kreeg zo veel bidprentjes binnen. “Maar toen 
begon ik met een eigen bedrijf en had ik er eigenlijk 
geen tijd meer voor, dus toen heb ik op een stuk of 
500 prentjes na alles weggedaan.” In 2017 stopte hij 
met het bedrijf en besloot hij zijn oude hobby weer 

op te pakken. “Nu telt mijn collectie ruim 200.000 
prentjes. Dat had ik twee jaar geleden nooit verwacht.” 
Hij ordent alle bidprentjes en digitaliseert ze ver-
volgens. Op zijn website kunnen mensen zien welke 
bidprentjes hij heeft. “Mensen kunnen dan kopieën 
aanvragen. Vaak zijn ze dan ook bezig met een stam-
boom of zijn het mensen van heemkundeverenigin-
gen. Per week scan ik zo’n 25 tot 50 prentjes in voor 
mensen. Ik vind het leuk om op die manier te kunnen 
helpen.”

Peter is niet de enige verzamelaar van bidprentjes. 
“Ik heb ook contacten met andere verzamelaars en 
we wisselen zo nu en dan wel wat uit. Voor mij zijn 
vooral de prentjes uit de regio heel belangrijk, en de 
prentjes van mensen met mijn familienaam.” Hij wis-
selt dan ook regelmatig prentjes uit met andere ver-
zamelaars. “Maar geen handelaars”, benadrukt hij. 
“Bidprentjes worden ook verkocht, maar ik wil geen 
geld verdienen aan andermans leed. Het is echt een 

‘Mijn collectie telt zo’n 
200.000 prentjes’

Peter Rongen uit Tienray 

verzamelt bidprentjes. 

Zijn collectie telt inmiddels 

zo’n 200.000 prentjes uit 

heel Nederland en een 

aantal uit het buitenland. 

Dat aantal blijft alleen maar 

groeien. “Er komen wekelijks 

pakketjes binnen uit alle 

hoeken van het land.”

hobby voor mij.” Hij voegt toe: “Mijn hobby kost me zelfs geld doordat ik verzend-
kosten vaak vergoed en doordat ik moet betalen voor mijn dataserver en website.” 
Met zijn hobby wekt Peter veel sympathie bij andere mensen. “Deze week stond 
PostNL bij mij voor de deur met een enorm pakket. Ik zei nog: ‘Ik heb niks besteld, 
hoor’, maar het bleek een enorme doos prentjes te zijn. Het moest met een steek-
wagen naar binnen worden gebracht, de doos was bijna niet te tillen. Zo komen er 
wekelijks pakketjes binnen.”

Zo’n 30.000 prentjes heeft Peter inmiddels op zijn website staan. “Nog 170.000 
te gaan dus, en dat worden er alleen maar meer”, lacht hij. Zijn verzameling kent 
prentjes uit Nederland en het buitenland en de prentjes variëren van prentjes uit de 
19e eeuw tot prentjes van dit jaar. “Er zitten wel een aantal zeldzame bij”, zegt hij. 
“De oudste die ik heb bijvoorbeeld, dat is een prentje uit 1817, van iemand die in 1751 
is geboren.” Ook zitten er vaak bijzondere verhalen achter een bidprentje. “Zo heb ik 
een prentje dat meer een boekje is. In dat boekje staan allemaal foto’s van de levens-
loop van de betreffende mevrouw. Ook heb ik één prentje van zes meisjes die bij een 
oorlogsramp om het leven zijn gekomen. Dat vind ik ook een heel bijzondere.”

Meer informatie over de verzameling van Peter is te vinden op  
www.doodsprentje.nl

Verzamelaar van bidprentjes

 Het oudste plaatje stamt uit 1817

WWW.GERRIEVANDENHOEF.NL

06 -  19  08  28  14
info@ger r ie v andenho ef .nl

Wij verzorgen een uitvaart

met respect en aandacht. 

Ook beschikken we over 

een eigen Afscheidshuis. 

Een waardige afscheidsdienst

is bij ons in goede handen.

T 0478 - 760012

www.arendseuitvaartzorg.nl 

U I T VA A R T Z O R G

HAN-MARK
ARENDSE

W i j  staan  dag  en  nacht
 voor  u  klaar

Samen onderweg naar een mooie herinnering

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl                           T: 0773512798
Kiest u voor het afscheid nemen in een uitvaartcentrum
of voor het opbaren in de vertrouwde thuisomgeving?
Bij het thuis afscheid nemen heeft “de tijd“ géén invloed op uw rouwverwerking.
U hoeft immers geen afspraken te maken en er is geen tijdsduur van een (half) uur
of drie kwartier waarin u maar bij uw dierbare kunt zijn.
Wij gebruiken voor het thuis opbaren, afhankelijk van de omstandigheden (buiten- en binnen-
temperatuur), een koel-vriesplaat die onder het lichaam wordt neergelegd maar er kan
ook een lichte - inwendige - balseming (Thanatopraxie) van het lichaam plaatsvinden 
waardoor er geen koeling meer nodig is. De (on)zichtbare veranderingen in het lichaam, 
zoals verkleuringen enzovoort, worden door deze balseming sterk afgeremd.
Vanzelfsprekend bent u vrij in de keuze voor ieder uitvaartcentrum. 
Ook hierin zullen wij u objectief en kostenbewust informeren.
                                                                                       Kitty en Twan Schreurs 
Verdere aanvullende informatie over ons, onze visie op de uitvaartzorg, de alsmaar 
stijgende uitvaartkosten, het opbaren en de Thanatopraxie, vindt u op onze website. 

Met passie en compassie
Mee denken en helpen
In uw belang

Lucie heeft een achtergrond als 
psycholoog en theoloog en voelt
zich thuis in het Horster dialect.

Samen voor een 
prachtige herinnering.

Spreker bij uitvaarten

Gesproken en geschreven
voor ieder moment!

Loek neemt zijn ervaring uit het
onderwijs mee en kan diensten in het 
Venloos dialect verzorgen.

Lucie Geurts-Saris
Julianastraat 32, 5961 BP Horst
Telefoon: 06 41121858
lucie@luciegeurts.nl
www.luciegeurts.nl

Loek Peters
Withuisveldstraat 10, 5914 XP Venlo
Telefoon: 06 28318181
info@woordenschilder.nl
www.woordenschilder.nl

Voor een afscheidsdienst die bij u past!

ucie Geurts
R I T U E E L B E G E L E I D I N G
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Gemeentehuis wordt
ontmoetingscentrum

Waar in het verleden de 

gemeenteraad van de gemeente 

Grubbenvorst knopen doorhakte, 

inwoners een geboorte 

aangaven en vergunningen 

werden verleend, worden over 

een half jaar afscheidsdiensten 

gehouden, net als themamiddagen 

en lezingen. Het voormalige 

gemeentehuis wordt momenteel 

flink onder handen genomen. 

In het voorste monumentale deel 

komen huurappartementen voor 

bijvoorbeeld expats.

Het achterste deel, aangebouwd 

in de jaren 80, wordt een 

ontmoetingscentrum met de naam 

Saldersbron.

 “Momenteel is ons uitvaartcen-
trum in Grubbenvorst nog gevestigd 
in Baersdonck”, vertelt uitvaartonder-
nemer Bob Noten. “Dat deel huren we 
en we weten dat we daar naar verloop 
van tijd weg moeten. We waren dus al 
langer op zoek naar een andere loca-
tie, hebben er nog zelfs over gedacht 
De Baersdonck te kopen met een aantal 
andere ondernemers. Uiteindelijk heeft 
Dichterbij de ruimte zelf verder in 
gebruik genomen. Ook had ik interesse 
in het gemeentehuis, maar in mijn een-
tje was dat niet te doen en ik had toen 
ook geen concreet plan.” Deze optie 
was dus eigenlijk al van tafel, totdat 
ondernemer Theo Clevers hem twee 
jaar geleden benaderde met de vraag of 
Bob interesse had het pand samen met 
hem te kopen. 

Het gemeen-
tehuis van 
Grubbenvorst, dat 
er sinds 1938 staat, 
was sinds 2001 niet 
meer in gebruik 
als raadshuis. Het deed tot najaar 
2016 dienst als dependance voor het 
gemeentehuis in Horst, toen dat werd 
verbouwd. In 2017 besloot gemeente 
Horst aan de Maas het pand te koop 
aan te bieden. Geïnteresseerden kre-
gen de mogelijkheid hun plannen in 
te dienen. Uit de vijf ingediende plan-
nen koos het College van B&W uit-
eindelijk voor het plan van Noten en 
Clevers om aan de voorkant van het 
pand appartementen te realiseren voor 
de tijdelijke verhuur en de achterzijde 
te gebruiken als uitvaartcentrum. 
Geen alledaagse combinatie. “In het 
begin kregen we ook wel vaker de 
opmerkingen: ‘wat moet een ijsverko-
per met een begrafenisondernemer?’”, 
beaamt Noten lachend, die toegeeft 

dat hij ook wel even perplex stond 
toen wethouder Bob Vostermans hem 
belde met het nieuws dat hun plan was 
uitgekozen. Het worden echter twee 
aparte ondernemingen, benadrukt hij. 
Met elk een eigen voordeur en een 
eigen huisnummer. “Het gebouw is in 
tweeën gesplitst. Het was de droom 
van Theo om aan het plein iets te doen, 
dus daarom gaat hij het voorste deel 
ontwikkelen en neem ik de aanbouw 
in gebruik.”

Doordat de vergunningsprocedure 
iets meer tijd in beslag heeft genomen 
dan vooraf werd verwacht, is Noten 
pas enkele maanden geleden kunnen 
starten met de verbouwing. Zijn motto 
is thuis voelen en verbinden. Het 
gebouw moet een ontmoetingscen-
trum worden, waar meer dan alleen 

uitvaart-
diensten 
gehouden 
kunnen 
worden. 
“Daarom 

vind ik het zo belangrijk om in het 
centrum van een dorp te zitten. 
De Baersdonck ligt ook centraal. 
Een nabestaande maakte een keer de 
opmerking: ‘ik vind het zo fijn dat 
mam nog onder de mensen is.’ 

Het oude gemeentehuis telt drie 
verdiepingen. “In de benedenruimte 
komen straks vier rouwkamers, die 
24 uur per dag toegankelijk zijn. 
Daarnaast komen er een verzorgings-
ruimte en een gemeenschappelijke 
ruimte voor kleinere uitvaarten. 
Op de begane grond komen onder 
andere de kantoren voor het perso-
neel, een spreekkamer, een toonzaal 
en een stilteruime. Ook komt er een 
vergaderruimte, die tevens gebruikt 
kan worden door andere organisa-

ties, zoals verenigingen uit het dorp.” 
In de voormalige raadszaal op de 
eerste verdieping is plek voor grotere 
uitvaartdiensten. “Daarnaast wil ik 
de mogelijkheid bieden om lezingen 
en themamiddagen te organiseren. 
Daar willen we binnenkort al mee 
beginnen. Ja hoor, gewoon tijdens de 
verbouwing. Het voordeel is dat de 
bovenste verdieping een kwestie is van 
opnieuw inrichten. Beneden is meer 
werk.” 

De naam Saldersbron is ontstaan 
uit een brainstormavond met een aan-
tal dorpsgenoten. “Onder de Kerkstraat 
loopt de Salderbeek, die bij de kerk 
weer aan de oppervlakte komt, uitein-
delijk mondt deze bij Lottum uit in de 
Maas. Daarnaast staat bron synoniem 

voor leven. We vonden dit dus een 
passende naam.” Noten verwacht in 
maart volgend jaar het nieuwe cen-
trum te kunnen betrekken, maar heeft 
geen haast. “Wat ik hoop is dat het 
uiteindelijk een plek wordt waar men-
sen zich op hun gemak voelen en hun 
verhaal kwijt kunnen, zowel bij leven 
als afscheid.”

 Thuis voelen 
en verbinden

Dag en nacht bereikbaar | 077 - 366 13 14 | www.bobnoten.nl
Ook met uw eigen uitvaartverzekering kunt u bij ons terecht

ontzorgen

begeleiden

persoonlijk

inleven

verwoorden

ondersteunen
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Memorial

Laat een afscheid een 
mooie herinnering zijn
Een memorial om uw dierbare te herdenken kan zo waardevol zijn. Wij dragen een beetje bij 

aan uw rouwverwerking.

Onze zaal is uitermate geschikt om 

uw dierbare te herdenken.

U kunt hem inrichten zoals u dat wilt, 

zo persoonlijk mogelijk maken. U kunt gratis 

gebruik maken van een geluidsinstallatie, 

beamer en scherm. Wij hebben een aparte 

ontvangstruimte voor de naaste familie.

U kunt het afscheid compleet maken met 

een koffietafel, koffie met gesmeerde 

broodjes of koffie met cake, precies zoals 

Hoofdstraat 74   5864 BH Meerlo

0478-691283

u dat wilt. Bijna alles is mogelijk bij ons. 

Wij  proberen om aan zo veel mogelijk 

 wensen te voldoen.
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Uitvaartdienst voor LGBTIQ+’ers

Regenboog

uitvaart
Glenn van Kreij (27) uit Venray is een uitvaartondernemer die regenbooguitvaarten begeleidt. Dit wil zeggen dat de LHBTIQ+ 

(lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer +) regenbooggemeenschap bij hem terecht kan voor het regelen van een 

uitvaart. Volgens Glenn is de behoefte groot en kan hij als gelijkgestemde zich beter inleven in hun wensen. “Ik heb een voorliefde 

voor diversiteit en wensen in mijn werk.”

Als een huisarts niet de overtuiging heeft dat een patiënt op een natuurlijke 
manier is gestorven, schakelt hij de forensisch arts in. Ook bij dodelijke ongeval-
len en misdrijven wordt de forensisch arts ingeschakeld. Indien dit in Midden- en 
Noord-Limburg gebeurt, wordt Jeroen van Gastel of een van zijn vijf collega’s opge-
roepen. Zij bepalen de aard en oorzaak van overlijden.

Het komt volgens Van Gastel wekelijks voor dat hij een lichaam moet onderzoe-
ken. Het werk van een forensisch arts wordt bijna altijd uitgevoerd in samenwer-
king met de politie. “Wij snijden niet in een lichaam, wij doen uitwendige schouw. 
Een stethoscoop gebruiken wij niet, de persoon in kwestie is al dood. Wij gebruiken 
onze ogen, handen en neus. Ook een CT-scan of bloed- en urinetesten kunnen hel-
pen bij het vaststellen van de doodsoorzaak. Wij praten ook met de familie van het 
slachtoffer om achtergronden van de doodsoorzaak op te vangen.”

Volgens Van Gastel beoordeelt hij met zijn vijf collega’s ongeveer 450 lichamen 
per jaar. In sommige gevallen is het lichaam zo verminkt dat de identiteit van de 
persoon moeilijk te ontdekken is. “In dat geval kan je een persoon identificeren door 
bijvoorbeeld gebit, tattoos, littekens of dna. Ik zie soms zaken die te maken hebben 
met moord, verkrachting of mishandeling. Het is soms net CSI Venlo.”

Als tiener wilde Van Gastel naar de zeevaartschool, maar werd afgekeurd op 
zijn ogen. “Ik was brildragend. Nou, daar ging mijn droom. Ik hou van nadenken, 
puzzelen en met mijn handen bezig zijn. Daarom ben ik de opleiding tot basisarts 
gaan volgen.” In 1985 zette Van Gastel vanuit de GGD het forensisch artsenteam op. 
Vanuit de politie lag er al langer een verzoek voor een forensisch arts. “Na tien jaar 
ben ik met het werk gestopt. Ik wilde wat anders en ben toen begonnen als medisch 

‘De dood

hoort bij het leven

en het leven hoort
bij de dood’ 

Jeroen van Gastel (64) uit Baarlo is forensisch arts, ook wel 

lijkschouwer, van beroep. Dagelijks beoordeelt hij of iemand op 

natuurlijke of onnatuurlijke wijze is gestorven. In zijn carrière 

zag hij duizenden lijken. “Ik ben niet gauw onder de indruk.”

adviseur bij VGZ en heb nog bij Top-Care Health Venlo Service gewerkt. In 2008 
besloot ik om weer als forensisch arts aan de slag te gaan. Dit keer als zelfstandige, 
ik wilde niet meer voor een werkgever werken.” 

Inmiddels heeft Van Gastel in zijn carrière duizenden lijken gezien. “Daar lig ik 
niet van wakker en droom er ook niet van. Ik vind mijn baan heel leuk, omdat het 
werk gevarieerd is. Een doodsoorzaak die niet voor de hand ligt, is het leukste klusje 
in mijn werk. Ik moet samen met de forensisch opsporing van de Politie de puzzel-
stukjes op de juiste plek leggen.”

 Volgens Van Gastel is het niet te zeggen in welk gebied de meeste mensen op 
onnatuurlijke manier sterven. Wel wordt het team veel ingezet bij treinaanrijdin-
gen met een dodelijk afloop. Toch vindt Van Gastel dat niet het meest gruwelijke in 
zijn werk. “Het lichaam is niet meer als zodanig herkenbaar. Het is vooral smerig en 
gruwelijk wanneer een lichaam volledig tot ontbinding is overgegaan. Het komt wel 
eens voor dat een lichaam vijf maanden in huis ligt, waardoor het lichaam of voor 
een deel gemummificeerd is of geheel ontbonden. Ik heb wel eens een lichaam gezien 
waarvan de schedel zichtbaar was en de ingewanden naar buiten kwamen. Dan voel 
ik me ook wel vies als ik thuis kom en stap ik meteen in de douche. Daarna ga ik 
weer rustig de krant lezen.”

Ondanks dat Van Gastel niet gauw onder de indruk is van een lijk, vindt hij wel 
moeilijk wanneer een kind overlijdt. Het verdriet van de familie is op dat moment 
erg groot. “Ik ben natuurlijk niet van steen. Er spelen veel emoties bij het overlijden 
van een kind. Ik kan dan ook verdrietig zijn en het er best moeilijk mee hebben, 
omdat het indruk maakt. Het overlijden van een kind raakt me meer dan wanneer 
een 95-jarige in het ziekenhuis overlijdt. Maar ik zeg altijd: ‘De dood hoort bij het 
leven, en het leven hoort bij de dood.’”

Toch bestaat het werk van een forensisch arts niet alleen uit lijkschouwen. 
50 procent van het werk bestaat uit het behandelen van arrestanten op het politiebu-
reau. “Het is wettelijk verplicht om mensen, die in verslaafde of verwarde toestand 
op het politiebureau arriveren, te checken of ze in staat zijn om in een cel te zit-
ten. Een forensisch arts bepaalt dat en zonodig wordt diegene naar een ziekenhuis 
gebracht. Ook komt er veel administratie bij ons werk kijken. Alles moet goed gedo-
cumenteerd worden.”

Glenn begon dit jaar via Stichting Roze Uitvaart met het begeleiden van regen-
booguitvaarten in Limburg en regio Nijmegen. De stichting bestaat uit twaalf 
leden, waarvan volgens Glenn de meeste niet actief zijn in de regenboogbranche. 
“Deze leden komen ook niet allemaal uit de scene en daar ben ik geen voorstan-
der van. Ik vind het belangrijk dat de uitvaartbegeleider de wegen kent en op zijn 
minst verbinding heeft met de community. Een hetero uitvaartondernemer matcht 
bijvoorbeeld niet in zijn gedachtegang met iemand uit de regenbooggemeenschap. 
LGBTIQ+’ers hebben behoefte aan gelijkgestemden, iemand die zich beter in hun 
wensen en zorgen kan verplaatsen en inleven. LGBTIQ+’ers hebben een eigen kijk 
op het leven. Ik vind het woord roze uitvaart ook niet de lading dekken, vandaar dat 
ik het regenbooguitvaart noem.”

‘LGBTIQ+’er zijn niet bezig met de dood’

Daarom wil Glenn regenbooguitvaarten meer onder de aandacht brengen en de 
stichting mogelijk nieuw leven inblazen. Hij merkt dat er wel degelijk behoefte is 
aan regenbooguitvaarten. “LGBTIQ+’ers leven en genieten van het leven. Ze zijn 
minder met de dood bezig, terwijl ik juist merk dat de community hulp kan gebrui-
ken, omdat zij vaak niet bezig zijn met administratie en wetgeving na de dood.” 
Diverse wensengesprekken lopen, maar een echte regenboogdienst heeft Glenn nog 
niet begeleid. Hij merkt dat Nijmegen er wel meer voor open staat dan Limburg. 
“In Nijmegen is er op het gebied van regenbooguitvaarten veel te halen. Ik moet er in 
Limburg veel voor doen om het onderwerp onder de aandacht te brengen.”

Hokjes plaatsen

Ondanks dat de uitvaarten specifiek voor een bepaalde doelgroep zijn bedoeld, 
vindt Glenn niet dat hij de community in hokjes plaatst. Volgens hem is hij er juist 
voor iedereen. “Twee dames zeiden in het begin tegen mij dat ze het onzin von-
den dat ik regenbooguitvaarten wilde begeleiden. ‘Dat duw je ons toch juist in een 
hokje, we hebben al genoeg aan ons hoofd’, zeiden ze. Toen heb ik ze verteld dat ik 
het vanuit een positief oogpunt benader en dat ik de drempel lager leg. Ik probeer de 
vooroordelen los te laten en open te staan voor hun ideeën. Regenbooguitvaarten 
zijn ontstaan uit behoeftes.” Volgens Glenn zit er weinig verschil in een regenboog-
uitvaart vergeleken met een alledaagse uitvaart. “Het is geen voorkeursbehandeling”. 

Wat hij wel merkt is dat mensen uit de de LGBTIQ+scene gevoeliger zijn. “Zij heb-
ben expliciete wensen die nog gedetailleerder en extravaganter kunnen zijn. Dit zit 
hem in bijvoorbeeld woorden in een speech of in aankleding van de dienst. Het komt 
ook wel eens voor dat mensen vragen om een roze rouwauto. Maar dat komt meestal 
voor bij kinderen, in het algemeen. Omdat ik zelf homoseksueel ben en naar mijn 
wensen rondom mijn eigen uitvaart kijk, kan ik me goed inleven in de wensen van 
de regenbooggemeenschap. Na onze gesprekken zijn mensen heel blij. Het voelt voor 
hen heel bevrijdend, omdat ze soms in een beklemmende situatie zitten. Ze vinden 
het fijn als iemand daar begrip voor heeft. En ik heb altijd al iets willen betekenen 
voor de regenbooggemeenschap, omdat er veel discussie over deze scene is en er iets 
moet veranderen.”

Bij het horen van een roze uitvaart wordt vaak gedacht aan de aanwezigheid van 
kleuren. Toch is dit niet het geval legt Glenn uit. “Een regenbooguitvaart is vooral 
vaak in het wit, dit is een onzijdige kleur. En door deze kleur kan niemand vergeten 
worden. Vaak zie je wel regenboogvlaggen naast de kist. Ook worden de uitvaarten 
op neutrale locaties gehouden.”

Diversiteit

Voor Glenn is vooral de diversiteit aan mensen, culturen en geloven een reden 
om zijn vak uit te oefenen. Glenn heeft naar eigen zeggen een voorliefde voor diver-
siteit. Zo zag hij joodse, hindoeïstische en islamitische uitvaarten voorbijkomen. 
“Veel mensen hebben angst om te sterven, maar Joodse mensen hebben er vrede mee 
als iemand sterft. Ze vertrouwen op de Heer en zijn dankbaar.” Volgens Glenn is het 
voor Hindoes niet gewenst om emoties te tonen bij de openbare crematie, omdat de 
ziel losgelaten dient te worden. “Tijdens hindoeïstische uitvaarten zie je veel kleur. 
Zij eren de overleden persoon voor en tijdens de uitvaart.” In de islamitische cultuur 
gaat het rouwproces er weer anders aan toe. “Een moslim wordt snel begraven zodat 
de ziel niet hoeft te lijden. Er is veel respect en liefde voor de overledene. Samen zijn 
is bij het rouwproces belangrijk. Ik kan me herinneren dat het gezang tijdens een 
islamitische bij mij door merg en been ging. Het was een indrukwekkende uitvaart. 
Ik kan echt genieten van de diversiteit in mijn werk, het is elke keer een nieuwe 
ervaring. Het is bijzonder om te zien hoe ieder op zijn eigen manier rouwt.”
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In het dierenuitvaartcentrum van Ria kunnen alle huisdieren gecremeerd 
worden. Haar idee voor het uitvaartcentrum ontstond een paar jaar geleden. 
“Ik heb zelf ook altijd honden gehad en die liet ik altijd cremeren”, vertelt Ria. 
“Maar daarbij miste ik een beetje het huiselijke.” Ze was zelf werkzaam bij een 
uitvaartcentrum voor mensen en besloot eens te gaan kijken wat de mogelijk-
heden waren voor een dierenuitvaartcentrum. “Ik ben gaan informeren, eerst 
bij de gemeente Boxmeer, maar daar zagen ze het niet echt zitten. Toen vond 
ik in Venray een plekje en hier was de gemeente wel heel enthousiast.”

Er zijn nog veel mensen die hun huisdier achter laten bij de dierenarts. 
Ria denkt dat mensen dit nog vaak doen vanuit onwetendheid. “Het huisdier 
gaat dan weg voor destructie. Als mensen daar over nadenken, vinden ze 
dat vaak toch niet zo’n fijn idee. Gelukkig denken steeds meer mensen er dus 
ook wel echt over na en zien ze de mogelijkheden die er zijn om hun huis-
dier een waardig afscheid te geven.” Voor Ria is dat de voornaamste drijfveer. 
“Ook dieren verdienen dat, ze zijn steeds meer een lid van het gezin.”

Er zijn verschillende soorten crematies. Zo kunnen mensen ervoor kiezen 
om hun huisdier collectief te laten cremeren. “Dan wordt het dier met meer-
dere dieren tegelijk gecremeerd en krijgen de mensen geen as terug”, legt Ria 

De Boxmeerse Ria van der Heijden opende drie jaar 

geleden het Dierenuitvaartcentrum Venray in Oostrum. 

Mensen kunnen hun huisdier daar laten cremeren en er 

op een waardige manier afscheid van nemen. 

uit. De meeste mensen kiezen er echter voor om hun huisdier individueel te laten 
cremeren. “Dan is er wel mogelijkheid tot het teruggeven van de as. Mensen kun-
nen die dan bewaren in een urn of uitstrooien. Dat kan bij ons op het uitstrooiveldje, 
maar bijvoorbeeld ook op een plek waar ze veel kwamen met hun huisdier.”

Als mensen hun huisdier in het dierenuitvaartcentrum willen laten creme-
ren, vindt Ria het heel belangrijk om ze persoonlijke aandacht te geven. “Het dier 
wordt hier opgebaard, mensen kunnen hun eigen muziek kiezen en eventueel foto’s 
afspelen bij het afscheid”, legt Ria uit. “Huisdieren kunnen heel veel betekenen voor 
mensen. En dan gaat het niet alleen om honden en katten, maar ook om konijnen, 
hamstertjes, papegaaien en cavia’s”, legt ze uit. “Baasjes hebben er veel steun aan om 
op deze manier afscheid te nemen van hun huisdier.” 

Voor Ria zelf is het werken in het dierenuitvaartcentrum dan ook vooral heel 
dankbaar werk. “Als het dieren zijn die ik zelf gekend heb, zoals de hond van vrien-
den of zo, dan kan ik het wel moeilijk vinden”, vertelt ze. “Maar ik vind het vooral 
heel fijn om een huisdier een waardig afscheid te kunnen bieden. Dat geeft me 
voldoening. Daar doe ik het voor.”

Dierenuitvaartcentrum Venray

‘Ook huisdieren 

verdienen
een waardig 

afscheid’

BLOEMSTUK VORMT MOOIE 
BIJDRAGE AAN AFSCHEID

In de bloemstukken van Witveld 
Bloembinders uit Horst wordt het gevoel 

van mensen vertaald naar bloemen. 
Door goed te luisteren en open te staan 
voor een persoonlijke inbreng, worden 
bloemstukken gecreëerd die helemaal 
voldoen aan de wensen van de klant. 
Hiermee wordt een mooie bijdrage 

geleverd aan het afscheid van een dierbare. 

STEENSTRAAT 20, HORST  |  TEL. 077-3985072
INFO@WITVELD.NL  |  WWW.WITVELD.NL

Voor een waardig afscheid 
van uw dierbare ’maatje’

in een sfeervolle  
en huiselijke omgeving

www.dierenuitvaartcentrumvenray.nl 

24/7   |   06 208 902 15

CANDIDO
Candido grafmonumenten & natuursteen.

Voor al uw persoonlijke wensen, staan wij klaar!.

Grafmonumenten, urnmonumenten, 

asbestemmingen & accessoires. 

Kom gerust langs of maak een afspraak.

2e maasveldstraat 15 - 5951 JN Venlo - Tel: 077-3820412

natuursteen - grafmonumenten - sinds 1937

Yvonne Vos
uitvaartverzorging

Met liefde en passie

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Vanuit onze innerlijke drijfveer, vanuit passie, 

staan we de mensen in de periode vóór, 

tijdens en na het afscheid van hun dierbare 

overledene bij. 

Ontzorgen en ondersteunen... we doen 

het vanuit onze vakkennis en persoonlijke 

betrokkenheid... Met liefde en passie.

‘Met liefde en passie’... woorden 
die onze werkwijze in de kern 
samenvatten. Liefde voor het werk... 
voor ál die aspecten die horen bij 
de verzorging van een uitvaart. 
Het zo goed mogelijk verwerken 
van verlies begint bij een afscheid 
dat met respect recht doet aan de 
overledene. Met aandacht voor de 
wensen van de overledene én van de 
nabestaanden. Door goed te luisteren, 
door actief mee te denken en door 
mogelijkheden aan te reiken, geven 
we samen vorm aan een persoonlijk, 
liefdevol en warm afscheid.

Dag én nacht bereikbaar!
Tel. 077 - 302 11 40
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Het is herfst op natuurbegraafplaats Weverslo. 
Een uitgestrekt bos rond een landgoed met veel den-
nenbomen die voor de oorlog zijn aangeplant om 
de steenkoolmijnen te stutten die in deze contreien 
aangelegd zouden worden. Daartussen veel jon-
gere aanplant van eiken, beuken, elzen en vogelkers. 
De pasgevallen regen doet het bladerdek glim-
men, waartussen paddenstoelen hun kop opsteken. 
Directeur Gé Peterink houdt kantoor in een klein 
houten gebouw bij de entree dat hij warmstookt met 
hout. “Jawel, dat is duurzaam”, legt hij uit. “Ik heb geen 
aansluiting op gas, ik verbruik geen fossiele brand-
stoffen. Het is een efficiënte kachel met een goede 
verbranding en het is hout uit dit bos.” Het natuuron-
derhoud levert meer dan genoeg hout op. De natuur 
staat voorop bij elke beslissing die genomen wordt. 
Dus de bouwmaterialen voor het houten gebouw 
komen ook van dit terrein. “Daar heeft geen vracht-
auto voor hoeven rijden.”

Houten grafzuil 

Het terrein rond het landgoed is meditatienatuur, 
legt Peterink uit wanneer we naar buiten gaan. “Het is 
natuur om een wandeling te maken en tot rust te 
komen.” Hierop is het natuuronderhoud gebaseerd: de 
aanleg van paden en de aanplant van andere, streek-
eigen bomen en struiken. Hier en daar staat tussen 
de bomen een houten grafzuil. Een kunstig uitgesne-
den dier of een eenvoudig houten kruisje. Net als de 
persoon die er begraven ligt, is wordt ook dit houten 

teken langzaam opgenomen door de natuur. In een 
verzakking, een paar meter van het pad, liggen een 
paar takken, gedecoreerd met sierfruit. Een grafzuil is 
nauwelijks meer terug te vinden, toch wordt hier nog 
iemand herdacht.

Synthetische kleding

Weverslo in Heide is een natuurbegraafplaats die 
qua oppervlakte de helft uitmaakt van het tien hec-
tare grote landgoed. Het bestaat nu bijna tien jaar. 
Hier wordt begraven met respect voor de natuur en 
dienend aan het natuurbelang, legt Peterink uit. 

Vandaar dat er strikte eisen worden gesteld aan 
degenen die zich hier willen laten begraven. Er mogen 
alleen materialen mee die vergankelijk zijn. Geen syn-
thetische kleding dus. En geen metalen beslag op de 
kist en geen kist van spaanplaten bestaande uit chemi-
sche verbindingen. Weverslo was daarmee de eerste 
natuurbegraafplaats die zulke strikte eisen stelt.

Crematie

Een natuurbegraafplaats past helemaal in de tijd, 
legt Peterink uit. Duurzaamheid staat bij velen steeds 
meer centraal, dus ook als het om de dood gaan. 
Maar het past ook bij de huidige maatschappij waar de 
binding met instituten als kerken, begrafenisonderne-
mingen en kerkhoven aan belang inboeten. Een graf 
op een traditioneel kerkhof moet er netjes bijlig-
gen. De steen schoongewassen, liefst een beetje mooi 
aangeplant en nog een vers boeketje. “Daar is steeds 

Wie na de dood letterlijk 

terug wil naar de 

natuur, kan terecht op 

natuurbegraafplaats 

Weverslo in Heide bij 

Venray. Begraven is 

ondergeschikt aan de 

natuur. Een graf gaat dus 

niet ten koste van, maar 

levert juist een bijdrage aan 

het ecologisch evenwicht 

van onze planeet.

minder behoefte aan. Voor de meesten is dat de belangrijkste reden om te kiezen 
voor crematie.”

Eeuwigheid

Op Weverslo wordt de mens volledig teruggegeven aan de natuur. Voor de eeu-
wigheid. Dat is juridisch volledig dichtgetimmerd, vertelt Peterink. “Als de bom 
valt, houdt alles op. Maar onder normale omstandigheden is en blijft dit natuur.” 
Het bestemmingsplan van dit gebied is natuur, daaraan toegevoegd is de bestem-
ming begraafplaats. “Dus ook juridisch is het begraven ondergeschikt aan de natuur.” 
Bomen kappen om iemand te kunnen begraven is dus niet aan de orde. “Het enige 
dat hier gebeurt is natuuronderhoud.” 

Een graf wordt nooit gedolven. Een grafrecht op Weverslo is voor de eeuwig-
heid. “Dus als ons bedrijf stopt, failliet gaat of verkocht wordt, blijft het recht om hier 
te mogen rusten. Daar kan niemand aankomen.” Het is individueel vastgelegd met 
degenen die hier begraven liggen. “Dus als over 150 jaar de gemeente hier een woon-
wijk of industriegebied wil vestigen, moeten ze eerst van het bestemmingsplan af én 
van de bestemming voor begraafplaats. Daarboven moeten ze met alle nabestaanden 
alle overeenkomsten individueel juridisch gaan ontbinden.”

Vergankelijkheid

De rust is dus juridisch verankert. Niemand hoeft hier te komen om het graf 
te onderhouden. Hier verzet niemand zich tegen de vergankelijkheid. Integendeel, 
hier is iedereen gelijk ongeacht geloof en iedereen wordt gelijkelijk opgenomen in 
de natuur. Wie toch behoefte heeft een graf te bezoeken, kan dat. Zonder naar een 
kerkhof te hoeven gaan waar je vooral met de dood wordt geconfronteerd.  
En met je eigen nalatigheid wanneer het graf van je dierbaren er niet netjes bij-
ligt. Weverslo is allerminst een kerkhof. De graven liggen verspreid door het bos 
en zijn natuurlijk ingebed. “Bij het graven houden we rekening met de bomen, de 
wortelgroei en de boomsystemen.” Omdat natuurbeheer voorop staat, moeten gra-
ven ook verspreid liggen. Wie hier ligt mag rusten. Het is goed zo, ook als niemand 
je graf bezoekt. En wie toch een graf wil bezoeken, maakt een wandeling door de 
natuur.

Terug naar de
natuur

 Wie hier ligt mag rusten
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Op weg naar een nieuwe balans 
Op weg naar een nieuwe balans na een ingrijpend verlies van bijvoorbeeld een dierbaar 

persoon, gezondheid, relatie, baan, toekomstperspectief, na verlies van jezelf,  van grip 

op je persoonlijke en/of professionele leven, organisatieveranderingen.

Hoe ga je om met dat wat er niet meer is?

Ik bied professionele begeleiding met een 

persoonlijk benadering.

Vergoeding via ziektekostenverzekering 

mogelijk, check de polisvoorwaarden.

Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom

06 15 13 75 69 info@jacquelinehuijs.nl

www.jacquelinehuijs.nl

Wil je blijven?

Als rauwe pijn van het gemis

diepe krassen zet in mijn toch al gewonde hart.

als ‘hard werken’ er voor zorgt

dat ik niet hoef te voelen.

En als ik dan toch hard werk en ontwijk

jij met me meeloopt en me ondersteunt als ik zó moe ben.

En als ik wéér vertel over dat wat er niet meer is en ik zó mis

en jij blijft en luistert, elke keer weer.

Als ik het niet meer weet en er alleen maar vragen zijn

en jij weet dat het niet gaat om oplossingen en antwoorden.

Als ik lach, geniet en plezier heb

en ik mag in je ogen blijven kijken zonder schuld

En als ik stil val, apathisch en afwezig ben

en jij blijft en wacht tot ik weer terug kom.

Als ik wispelturig en ‘niet te volgen ben’

en jij geduldig wacht op mijn volgende zet.

Als ik me door alles en iedereen verlaten voel

en jij gewoon aanwezig bent en blijft.

Als ik, behalve verdrietig, ook bang en boos ben

en jij me geruststelt en me uitnodigt om ook dát in te sluiten.

Als ik onbegrip, onmacht of oordeel zie in de ogen van de ander

en jij naar me kijkt en me ziet zoals ik ben.

Als ik me schaam of schuldig voel omdat het zooo lang duurt

en ik me bij jou veilig voel en mijn tijd mag nemen.

Jacqueline
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Restaurant Boszicht

Maar ook voor kleinere groepen kunnen 

wij deze zaal zo inrichten, dat het afscheid 

intiem en sfeervol is. Er is een professio-

nele geluidsinstallatie voor het gesproken 

woord en de muziek. Via de beamer kunnen 

beelden vanuit het leven van de overledene 

geprojecteerd worden op een  of twee grote 

schermen. Er is een ruime, grote parkeer-

plaats direct voor de deur.

 

Ruimte voor rust en tijd

De zaal is goed gescheiden van de rest van 

het restaurant, zodat u geen last heeft van 

eventuele andere activiteiten in het gebouw 

en in alle rust afscheid kunt nemen. 

U kunt in overleg alle tijd nemen die u nodig 

heeft. De invulling van de ceremonie kunt u 

zelf doen of met de hulp van een spreker of 

ritueelbegeleider. Wij of uw uitvaartonder-

nemer kunnen u hiervoor verwijzen naar 

professionele krachten.

 

Ruimte voor alles eromheen

Met onze jarenlange traditie en ervaring 

in de horeca kunnen wij u alles bieden wat 

u wenst, van een kopje koffie met vlaai of 

cake, hapjes of buffet tot en met een uitge-

breide koffietafel. 

Restaurant Boszicht is, behalve restaurant een ontmoetingsplaats waar het goed toeven is. In de verre omtrek zijn wij inmiddels ook bekend 

geworden als een plaats, waar families een waardig afscheid kunnen nemen van hun dierbaren.

kernwaarde voor ons hierbij het geven van 

ruimte’’, aldus Hilda Feijen.

Ruimte voor afscheid

Wij beschikken over een ruime en sfeer-

volle zaal, die aan uw wensen kan worden 

aangepast. Er kunnen ruim 200 gasten een 

zitplaats vinden. Daarnaast zijn er ruim vol-

doende staanplaatsen, nog eens 150, zodat 

de grote van de groep nooit een probleem 

hoeft te zijn. 

De rouwzaal is in de afgelopen jaren 

uitgegroeid tot een plek waar nabestaan-

den op hun eigen manier en met hun eigen 

inbreng vorm en inhoud kunnen geven aan 

dat afscheid. Boszicht ligt in een landelijke 

en rustige omgeving, maar ook tegelijk heel 

dicht bij het crematorium en de natuurbe-

graafplaats. 

Kortom, de ideale plaats om met familie, 

vrienden en bekenden rond de overle-

dene samen te zijn. ‘’Naast kwaliteit is een 

Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree

tel. 077 465 12 04

info@restaurantboszicht.nl

www.restaurantboszicht.nl

Alles voor een persoonlijk 
en waardig afscheid

Ook hier leveren wij maatwerk volgens uw 

eigen wensen en passend bij de levensstijl 

van de overledene. Door alles onder een dak 

en in de hand te houden, weet u zeker dat uw 

afscheid bij ons een persoonlijk en waardig 

afscheid wordt.

 

Loopt u gerust eens binnen voor een vrijblij-

vende, uitgebreide informatie.


