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Ons uitvaartcentrum is verbouwd en gemoderniseerd.

Op zaterdag 28 oktober is er Open Huis en bent u van harte welkom tussen 11.00 uur en 16.00 uur. 

Wij laten u graag het resultaat van de verbouwing zien en kijken uit naar uw komst.

In deze brochure leest u meer over de aanleiding en realisatie van ons vernieuwde uitvaartcentrum.
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Patrick Belderink, Oost5 Architectuur

‘Het idee voor de glazen deur kreeg ik dankzij de Maranathakerk’

Architect Belderink doet iets terug voor het dorp

Voorwoord

Beste inwoners van Nieuwleusen en omstreken,

Als trotse voorzitter van de Onderlinge Begrafenisvereniging Nieuwleusen en Omstreken U.A. 
en bestuurslid van de Uitvaartverzorging Nieuwleusen BV mag ik u uitnodigen voor het Open 
Huis van ons vernieuwde uitvaartcentrum. Trots om twee redenen. Ten eerste vanwege het 
uiteindelijke resultaat, waarbij gerust gesproken mag worden van een metamorfose. Ten tweede 
op de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Hierover leest u uitgebreid in deze folder.

Het ‘doosje’ stond er al, maar is wel bijna onherkenbaar veranderd. Patrick Belderink van Oost5 Architectuur 
maakte voor de Begrafenisvereniging Nieuwleusen het ontwerp voor het grondig vernieuwde uitvaartcentrum. 
“Het gaat vooral om de functie van het gebouw”, aldus de architect. 

Bij het maken van de plannen voor de renovatie van het uitvaartcentrum kwam het bestuur al snel aan tafel 
bij Belderink. “Wij werken nauwelijks in Nieuwleusen zelf, maar het ontwerp voor het vernieuwde pand van 
Bos Bedden is wel van ons. Dat vond het bestuur erg geslaagd en bij navraag kwamen ze dus bij mij terecht. 
Aanvankelijk was de vraag of ik een beetje mee wilde denken, maar uiteindelijk heeft dat geleid tot het complete 
ontwerp.”

De architect ontwierp eerder al uitvaartcentra elders in Nederland en beschikte derhalve over 
voldoende ervaring en inspiratie. “Niet alleen het pand zelf is belangrijk, maar vooral ook de 
functie ervan. Het gaat erom wat er in het gebouw gebeurt en welk gevoel je daarbij hebt. Daar zet 
ik een doosje omheen. In dit geval stond er al een doosje, maar dat is wel flink veranderd.”

Met gepaste trots vertelt Belderink dat zijn oorspronkelijke ontwerp uiteindelijk nauwelijks 
aangepast is. Drie elementen steken er voor hem bovenuit. “Ten eerste vind ik de entree erg mooi 
geworden. Voorheen was er maar één ingang en dat is gewoon erg vervelend. De hoofdingang met 
het koper ziet er goed uit en ook de tweede deur met het kunstwerk van glas is erg geslaagd. Het 
idee daarvoor kreeg ik dankzij de Maranathakerk, waar ik elke dag langs kom.”

Verbinding
Een andere belangrijke verbetering is volgens Belderink 
de bouw van de twee familiekamers, waar de nabestaanden 
dag en nacht hun overleden dierbare kunnen bezoeken. 
“En ten derde is de beslotenheid van de uitvaartzaal 
weg. Door de ramen en de lichtinval is er nu een mooie 
verbinding met de begraafplaats zelf. Het was er erg 
bedompt. Toevallig had ik kort voor ik hieraan begon nog 
een uitvaart en toen heb ik gezegd dat ik er dood nog niet 
zou willen liggen. Twee weken later belde Evert namens 
de begrafenisvereniging…”

Belderink rekende voor zijn diensten een ‘zeer speciaal 
tarief’ en noemt daar een bijzondere reden voor. “Tien jaar geleden is ons huis afgebrand. Ik kom zelf niet uit 
Nieuwleusen, mijn vrouw wel, maar de hoeveelheid hulp die we vervolgens uit het dorp hebben gekregen is 
onvoorstelbaar. Toen heb ik gezegd: ‘Als ik ooit nog een keer iets voor het dorp terug kan doen, dan doe ik dat 
graag’. Mede daarom ben ik overigens ook voorzitter geworden van de Oranjevereniging. We moeten met z’n 
allen het dorp leuk en leefbaar houden en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Onze ouders en grootouders hebben zich eind jaren zestig van de vorige eeuw ingespannen om een uitvaartcentrum 
te stichten waar de gehele Nieuwleusense bevolking gebruik van kan maken. Nieuwleusen moet in dit verband 
breed worden gezien. De naam van de vereniging geeft dit al aan: ‘en Omstreken’. Als bestuur zijn we dankbaar 
dat we deze voorziening toekomstbestendig hebben kunnen maken.

De verbouwing werd mede ingegeven door demografische ontwikkelingen, zoals vastgelegd in ons nieuwe 
beleidsplan. De verwachting is dat het aantal uitvaarten de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. Dit is een 
gevolg van de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog, de bekende babyboom. 

Eind 2014 zijn we begonnen met het maken van de plannen. Hierbij zijn alle wensen van medewerkers en 
bestuursleden geïnventariseerd. Ook voor de leden zijn informatieavonden gehouden. Praktisch alle wensen 
zijn uiteindelijk vervuld. Dit is mede te danken aan de creatieve inbreng van onze plaatselijke architect Patrick 
Belderink. Hij heeft zowel het gebouw als de inrichting vormgegeven. 

Het is best uitzonderlijk dat we als vereniging en uitvaartverzorging voor een relatief kleine gemeenschap onze 
voorzieningen - ook vergeleken met omliggende gemeenten - op zo’n hoog niveau weten te houden. Dit kan 
alleen dankzij een solide financiële huishouding en de inzet van enthousiaste bestuurders en medewerkers. 
De ‘vereniging’ is de verzekeringstak en de ‘uitvaartverzorging’ verzorgt de uitvaarten voor zowel leden als niet 
leden. Met name aan de bestuurders van de vereniging worden door externe toezichthouders hoge eisen gesteld. 
Gelukkig verloopt de aanvulling van het bestuur tot op heden probleemloos. We zijn een zogeheten ‘onderlinge 
begrafenisvereniging’, wat onder meer betekent dat we werken zonder winstoogmerk. Ook tegenover de inzet 
van de bestuurders staat geen vergoeding. Mede hierdoor houden we de bijdrage van de leden zo laag mogelijk.

De hele verbouwingsperiode is voor alle betrokkenen, maar zeker voor de bestuurders een spannende tijd 
geweest. Spannend voor wat betreft het eindresultaat en de ontvangst daarvan door de leden en het financiële 
aspect. Op beide fronten denken we een goed resultaat te hebben geboekt. 

Ik spreek de wens uit dat het vernieuwde uitvaartcentrum voor de komende tijd een plek zal zijn waar men op 
gepaste wijze afscheid kan nemen van hun dierbare. Wij zullen onze best blijven doen om hier een positieve 
bijdrage aan te leveren.

Evert Schuurman

Colofon
Hoofd- en eindredactie: Evert Schuurman
Teksten: www.erwindijk.nl
Oplage en verspreiding: 23.000 exemplaren
huis-aan-huis in Nieuwleusen en omgeving
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Toen de Begrafenisvereniging Nieuwleusen alweer enkele jaren geleden besloot om zelfstandig te blijven en 
het uitvaartcentrum te vernieuwen, stond het bestuur voor een flinke uitdaging. “Om te beginnen hebben we 
onder alle betrokkenen geïnventariseerd wat de wensen waren. We hebben onder meer aan de uitvaartleiders en 
vrijwilligers gevraagd: ‘Als we dan toch gaan verbouwen, wat zouden jullie dan graag willen?’ Daaruit bleek onder 
meer dat de keuken vervangen moest worden en dat er behoefte was aan familiekamers. Met dat wensenlijstje 
zijn we naar architect Patrick Belderink gegaan en op basis daarvan heeft hij een heel mooi ontwerp gemaakt.”

Aan de slag
De aannemers gingen eensgezind aan de slag en de bouwcommissie, met naast Schuurman onder meer 
uitvoerder Bert Bonen, hield de ontwikkelingen goed in het oog. “We hebben een bepaald uurloon afgesproken en 
Bert heeft ervoor gezorgd dat de bedrijven allemaal grofweg evenveel uren hebben gemaakt. Remco Boesenkool, 
van Bouwbedrijf Boesenkool, coördineerde de zaken vanaf kantoor en hij heeft geprobeerd om de materialen zo 
voordelig mogelijk in te kopen. Wij konden die spullen tegen kostprijs krijgen en zodoende zijn we redelijk binnen 
het budget gebleven.”

Niet alleen het resultaat - een bijna compleet nieuw uitvaartcentrum - maar ook de manier waarop het tot stand 
kwam, stemt Schuurman tot tevredenheid. “Ik heb er een heel goed gevoel bij. Ik ben er trots op dat we het op 
deze manier met de aannemers en alle mensen die betrokken zijn bij de uitvaartvereniging hebben kunnen doen. 
Als we opnieuw zouden moeten beginnen, zou ik het graag weer zo doen.”

Theo Schuurman, voorzitter bouwcommissie
‘Dit kan alleen op basis van vertrouwen’

Voorzitter bouwcommissie blij met resultaat én manier waarop

In het dagelijks leven is hij projectleider bij een grote Zwolse woningbouwvereniging en 
daarnaast is Theo Schuurman bestuurslid bij Uitvaarverzorging Nieuwleusen B.V. Toen de 
bouwcommissie voor de verbouwing van het uitvaartcentrum gevormd moest worden, was 
hij dan ook de aangewezen voorzitter. “Ik ben er trots op dat we het op deze manier hebben 
kunnen doen”, aldus Schuurman.

Remco Boesenkool, Bouwbedrijf Boesenkool
Lokale aannemers zetten de schouders onder unieke samenwerking

‘We hebben de koppen bij elkaar gestoken en besloten het samen te doen’

Met een ‘unieke’ samenwerking bezorgden tien Nieuwleusense aannemers en onderaannemers 
het uitvaartcentrum aan de Smitslaan een ware metamorfose. Hij was er heel wat uurtjes 
zoet mee, maar voor bouwcoördinator Remco Boesenkool was het een bijzonder project. “We 
hebben samen de schouders eronder gezet.”

Nadat architect Patrick Belderink een ontwerp voor het vernieuwde uitvaartcentrum gemaakt had, nodigde het 
bestuur de bij de begrafenisvereniging aangesloten aannemers uit om tekst en uitleg te geven over de plannen. 
“Ons werd gevraagd of wij ideeën hadden over de aanpak en de aanbesteding”, legt Boesenkool uit. “We hebben 
vervolgens de koppen bij elkaar gestoken en besloten dat we het gewoon samen zouden doen. Daar was het 
bestuur verbaasd over, maar ook heel blij mee. Zoiets gebeurt bijna nooit meer, want vaak durven opdrachtgevers 
het niet aan om een team van verschillende aannemers in te huren. Ook voor onszelf was het dus een unieke 
manier van werken.”

De aannemers Heetebrij, Bert Brinkman, Authentiek Bouw, Snijder en Boesenkool maakten allemaal een 
begroting, waarvan het gemiddelde werd genomen als bouwbudget. Ook diverse lokale onderaannemers 
leverden een bijdrage binnen het bouwteam. Namens de aannemers werd Boesenkool vervolgens naar voren 
geschoven als coördinator. Samen met Bert Bonen - die de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer bewaakte 
- hield hij het bouwproces op gang. “Ik was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding, het verder 
uitwerken van de tekeningen en de inkoop van het materiaal.” Zo hield Boesenkool onder meer de kosten scherp 
in de gaten. “Ik heb inderdaad goed gekeken wie het voordeligst was en of er hier of daar nog iets met de prijs 
te doen viel.”

Heipaaltjes
Helemaal zonder slag of stoot verliep het project niet. Zo bleek er naast het gebouw een andere ‘vaste grondslag’ 
te liggen dan verwacht, waardoor er heipaaltjes geslagen moesten worden. Daarnaast moest de begane grond 
vervangen worden omdat er op een zeker moment scheuren in de vloer verschenen en ook liep de entree tijdens 
sloopwerkzaamheden onbedoelde schade op. “Op die momenten hebben we samen de schouders eronder gezet. 
Er werd snel geschakeld tussen de aannemers over de mogelijkheden om het op te lossen en ook het bestuur van 
de vereniging nam snel beslissingen. Daardoor hebben we het allemaal toch op tijd af kunnen ronden.”

Niet alleen vanwege de manier van werken, ook om een andere reden was de verbouwing van het uitvaartcentrum 
voor Boesenkool een bijzondere klus. Het was zijn eerste grote project sinds hij bij het familiebedrijf in dienst trad. 
“Ik viel dus gelijk met mijn neus in de boter. Voor mij persoonlijk was het een mooie kans om collega’s van andere 
aannemers uit Nieuwleusen beter te leren kennen. Dat kan natuurlijk nooit kwaad.”

Bert Bonen

Waar Boesenkool de zaken vanuit zijn kantoor in goede banen probeerde te leiden, was Bert Bonen door de 
begrafenisvereniging ingehuurd om de bouw op de plek zelf aan te sturen.
“Ik timmerde zelf ook mee, maar daarnaast verzorgde ik ook de planning voor de deelnemende aannemers en 
onderaannemers. Met veel jongens heb ik in het verleden samengewerkt, dus ik weet vaak wel wat ze kunnen. 
‘Dat is een mooie klus voor die of die’, dacht ik vaak.” De samenwerking in het bouwteam beviel Bonen prima, 
maar belangrijker is volgens hem de tevredenheid van de opdrachtgever. “Maar ik denk wel dat we trots mogen 
zijn dat we samen dit resultaat hebben neer kunnen zetten. Op deze manier laat je ook de arbeid in Nieuwleusen. 
Waar dat kan moet je zoiets gewoon doen.”
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Geïnspireerd door de bijzondere glazen kunstwerken in de Maranathakerk stelde architect Patrick Belderink voor 
om het nieuwe uitvaartcentrum op te luisteren met een vergelijkbare versiering. Samen met bestuursleden van 
de uitvaartvereniging toog hij naar het Rotterdamse atelier van De Bruijn, die het gezelschap al snel enthousiast 
wist te maken. “De ‘levensboom’ is een geweldig thema, maar ik wilde niet alleen een mooie boom maken. Ik 
wilde graag iets wat meer symbolisch, meer betekenisvol was. Ik kan soms onzeker zijn over mijn ontwerpen, 
maar deze keer had ik al vrij snel een idee.” De Bruijn raakte geïnspireerd door de doorsnedes van stapels 
boomstammen in het park waar ze richting haar atelier doorheen fietst. “Sommige zijn echt groot, helemaal niet 
meer rond en hebben veel ringen en barsten in de schors. Ik vond het een mooi idee om een mensenleven te zien 
in die ringen. Ik zag gebeurtenissen zoals huwelijken en begrafenissen in de barsten en de vele verkleuringen.”

De kunstenares maakte een ontwerp met het idee van een dwarsdoorsnede van een boom, in natuurlijke kleuren 
als bruin, blauw, groen en geel. Haar idee viel in de smaak en werd goedgekeurd door het bestuur. In haar atelier 
zandstraalde ze de glazen onderdelen, waarna ze naar een bedrijf in Friesland vertrok om alle stukken aan 
elkaar te lijmen. “Ik was een beetje zuinig geweest bij het berekenen van de hoeveelheid lijm. Het zweet brak me 
uit, maar net toen ik ontdekte dat het zou gaan lukken, kwamen Evert en Theo van de begrafenisvereniging langs 
om te kijken hoe het geworden was.”

De Bruijn zette de puntjes op de i, waarna de deuren geplaatst konden worden. “Al met al was dit één van mijn 
favoriete projecten. De mensen waar ik voor werkte waren heel aardig en ik had veel vrijheid in het ontwerp. Ik 
heb de deuren gezien en ik ben erg blij met hoe het geworden is.”

De secretaris in gesprek met de uitvaartleiders

Een jaar geleden werd ik benaderd door de voorzitter van de vereniging om toe te treden tot 
het bestuur en daarbij de functie van secretaris te vervullen. Vanuit mijn lidmaatschap was ik 
bekend met de vereniging, maar de mogelijkheid om mij op een andere wijze te verbinden aan 
de vereniging was niet eerder bij mij opgekomen. Ik ben ingegaan op het verzoek en inmiddels 
vertrouwd geraakt met de wereld van het uitvaartwezen. Vanaf mijn aanstelling stond er veel 
op de planning, waaronder de voorgenomen verbouwing van het uitvaartcentrum. Een leuke 
uitdaging waaraan ik graag een bijdrage wilde leveren. Ook van de medewerkers van ons uit-
vaartcentrum, met name de uitvaartleiders, vroeg dit aandacht en een flexibele instelling. 

De verbouwing is klaar en samen blikken we terug en vooruit… 

Wie zijn de uitvaartleiders
Arina Backers en Alie Huzen zijn al enige jaren werkzaam als uitvaartleider. Beiden zijn begonnen met het schenken 
van koffie en het assisteren bij de laatste verzorging van de overledene. Arina begon in 1994 en Alie startte in 1996. 
Na het volgen van een opleiding, werken beiden alweer enige jaren als uitvaartleider. Nooit samen aan het werk, 
maar ze weten elkaar altijd te vinden wanneer de situatie daarom vraagt. Op mijn vraag of er veel veranderd is 
door de jaren heen antwoordt Arina: “Het is allemaal wat minder formeel en de nabestaanden die we bijstaan na 
het overlijden van een dierbare dragen zelf ook ideeën aan voor de invulling van de uitvaartdienst. Dat maakt het 
interessant en zorgt ervoor dat je niet alleen op routine je werk doet”.

Tijdelijke huisvesting uitvaartcentrum
Arina en Alie juichten de  plannen voor de verbouwing toe omdat ook zij, net als het bestuur, zagen dat het gebouw niet 
meer voldeed aan de eisen van deze tijd. In maart startten de bouwwerkzaamheden en dat betekende dat er verhuisd 
moest worden. Gedurende de verbouwing gebeurde de uitvaartverzorging vanuit het tijdelijk uitvaartcentrum in 
het voormalig Rabobankgebouw aan de Burg. Backxlaan. Alie: “Omdat we bij de uitvaarten een afstand naar de 
begraafplaats moesten overbruggen, werd er een flink beroep gedaan op ons improvisatievermogen. We hebben 
ons werk daar niettemin prima kunnen doen, maar we zij ook blij dat we nu weer terug zijn aan de Ds. Smitslaan”. 

Het werken in het vernieuwde uitvaartcentrum
Sinds begin augustus zijn Arina en Alie weer aan het werk in hun eigen vertrouwde omgeving. Al moet daarbij wel 
de kanttekening geplaatst worden dat ook dat wel weer wennen was. Arina: “Met uitzondering van de uitvaartzaal 
en de toiletten, zijn alle ruimtes namelijk anders gesitueerd. De realisatie van twee familiekamers is echt een 
aanwinst voor het uitvaartcentrum. We merken nu al dat we hiermee echt in een behoefte voorzien. Nabestaanden 
bezoeken hun overleden dierbare wanneer zij dat willen en hoeven hiervoor geen beroep te doen op ons. Dat 
geeft rust. Mensen waarderen dit zeer, evenals de mogelijkheid om de kamer in te richten met bloemen en 
persoonlijke herinneringen”. Net als de familiekamers zijn alle ruimtes voorzien van nieuw meubilair en heeft 
Atelier Korpershoek voor de aankleding van de muren kunstwerken beschikbaar gesteld. 

Licht en ruimtelijk
Ik vraag aan de uitvaartleiders of de sfeer in het uitvaartcentrum is veranderd. Alie: “De 
uitvaartzaal is een stuk lichter geworden door de ramen die geplaatst zijn. De verbinding 
en de doorkijkjes die hierdoor ontstaan met de aangrenzende begraafplaats zijn erg mooi. 
Ik hoor van nabestaanden dat door de ruimtelijkheid en het vele licht - voorheen was het 
toch allemaal wel donker - zij zich wel meer op hun gemak voelen. Dat is natuurlijk fijn om 
te horen.”

Vertrouwd en dichtbij
We ronden het gesprek af met de woorden van Arina en Alie: “Wij komen ‘van het dorp’, 
spreken ook het dialect en dat voelt vertrouwd en dichtbij. Als uitvaartleider bied je mensen 
steun in een voor hen moeilijke periode. Vanaf het overlijden van een dierbare tot aan het 
afscheid kunnen mensen een beroep op ons doen. Samen kijken we wat we, naast onze 
reguliere diensten, verder kunnen verzorgen. In overleg is namelijk veel mogelijk. Wij 
streven daarbij naar een gedenkwaardig afscheid vanuit ons uitvaartcentrum waarbij geen 
sprake is van tijdsdruk. Dat is ons werk en we doen het graag.” 

Henriët Schottert

Evelien de Bruijn, Atelier De Lampion 
‘Ik zag levensgebeurtenissen in de barsten en verkleuringen’ 

Bomen in het park inspireerden kunstenares

Een van de grote blikvangers van het vernieuwde uitvaartcentrum is de uitgang met daarin 
bijzondere glazen deuren. De Rotterdamse kunstenares Evelien de Bruijn maakte het kunstwerk 
dat een ‘levensboom’ voorstelt. “Het was één van mijn favoriete projecten”, vertelt De Bruijn.



Vernieuwde website www.uitvaartnieuwleusen.nl 

Niet alleen ons uitvaartcentrum is vernieuwd, ook de website van de vereniging heeft een nieuwe, frisse en 
moderne uitstraling gekregen. Daarbij is ook veel aandacht besteed aan functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid 
van de site. Met deze upgrade hoopt het bestuur iedereen, of u nu wel of geen lid bent van de vereniging, te voorzien 
van actuele informatie over vereniging en uitvaartverzorging. Wij zijn een uitvaartorganisatie voor iedereen.
  

In het menu is een duidelijk onderscheid gemaakt in vereniging en uitvaartverzorging. Wilt u informatie over 
uw lidmaatschap nazien of overweegt u om lid te worden, kijk dan bij het menu-onderdeel ‘vereniging’ waar 
ook de verenigingsstatuten en Huishoudelijk Reglement zijn gepubliceerd. Deze zijn dit jaar gewijzigd. Meer 
weten over ons dienstenpakket of ons uitvaartcentrum? In het menu-onderdeel ‘uitvaartverzorging’ vindt u 
hierover informatie. Nieuwsfeiten over onze vereniging en ontwikkelingen in het uitvaartwezen verschijnen in 
ons WEBLOG. Ook publiceren we op deze plek met enige regelmaat persoonlijke bijdragen van bestuursleden. 
Heeft u een vraag of opmerking over de site? Laat het ons weten via het digitale contactformulier.  

Facebook
Ook heeft de vereniging een Facebookpagina waar we tot nu toe vooral berichten hebben geplaatst over het 
verloop van de verbouw van ons uitvaartcentrum. We blijven hier in de toekomst korte berichten plaatsen waarin 
we een link plaatsen naar onze website. Daar verschijnen de volledige berichten in ons WEBLOG.

Uitvaartleiders
Overlijden melden
Arina Backers en Alie Huzen
T 0529 483125 
M 06 10803858
dag en nacht bereikbaar
E obv@uitvaartnieuwleusen.nl 

Inloopspreekuur
Iedere 2e maandag van de maand
van 19.00 tot 20.00 uur
Uitvaartcentrum Nieuwleusen

Contactgegevens
 
Inlichtingen en administratie
Reinbert Veenstra
woensdag van 08.30 tot 17.00 uur
Tel: 0529 48 19 05
E-mail: info@uitvaartnieuwleusen.nl
Correspondentieadres
Postbus 17, 7710 AA Nieuwleusen
Bezoekadres
Uitvaartcentrum Nieuwleusen
Ds. Smitslaan 14, 7711 AB Nieuwleusen
Bestuur
Evert Schuurman, voorzitter
Tel: 0529 48 28 67 / 06 204 17 358
E-mail: voorzitter@uitvaartnieuwleusen.nl
Henriët Schottert, secretaris
E-mail: secretariaat@uitvaartnieuwleusen.nl
Engbert Hekman, penningmeester
E-mail: penningmeester@uitvaartnieuwleusen.nl


