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De dood leeft!
‘Uitvaartbijlage’ Noordhollands Dagblad
november 2006
Het thema ‘overlijden’ geniet de aandacht van velen. Op ‘feesten en partijen’ is het
een geliefd gespreksonderwerp en ook in de media krijgt het onderwerp de nodige
aandacht. In het Noordhollands Dagblad van 29 november 2006 zijn wij op een
mooie Uitvaartbijlage gestoten.
Interessante bijdragen als ‘Negen tips voor een mooie uitvaart’ (S. van Velzen) en
‘Trends in Troost’ (J. Vriend) geven een mooi beeld van hetgeen er te koop is terzake
des doods.
In zijn bijdrage ‘Prijsstunters op de uitvaartmarkt’ schrijft G. van Putten:
‘Begrafenisondernemers, bloemisten, notarissen, cateraars, steenhouwers,
fotografen, geestelijken, grafredenaars, cake- en koekenbakkers, varen wel bij
een uitvaart. Nabestaanden die niet willen horen van Mieke Telkamps ‘Waarheen, waarvoor?’ kunnen een beroep doen op allerlei musici, zangeressen en
zangers.’
Om van de executeurs maar te zwijgen.
Overigens blijkt ‘Old en wise’ van Alan Parsons Project de ‘top vijftig’ aan te voeren
van nummers die de Nederlanders willen draaien bij hun uitvaart. ‘De Vlieger’, van
André Hazes prijkt op de derde plaats, zo lezen wij in de bijdrage van Vriend. Het is
maar dat u het weet!
In de Uitvaartbijlage wordt een aantal interessante websites genoemd. Deze willen
wij u vanzelfsprekend niet onthouden. En op een zonnige dag kunt u wellicht,
beroepshalve, eens grasduinen op deze sites:
•
•
•
•

www.uitvaart.nl
www.debegrafenis.nl
www.uitvaartverzekering.nl
www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl
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De estate planner maakt uitvaartzaken bespreekbaar. Er is immers meer dan,
bijvoorbeeld, het besparen van (successie)belasting.
Tot volgende week!
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