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Geachte inwoner(s) van Garrelsweer en Winneweer,
Hierbij ontvangt u de tweede uitgave van de nieuwsbrief
van begrafenisvereniging De Laatste Eer te Garrelsweer.

Locatie tijdelijk dorpshuis
“de oude school”
Stadsweg 6 9917 PW
Wirdum. Aanvang 20.00u.

Vriendelijke groet,
Bestuur begrafenisvereniging De Laatste Eer te Garrelsweer

Opbaarruimte tijdelijk in Wirdum
Zoals u allen hoogstwaarschijnlijk wel zult weten zal dorpshuis
Weersterheem versterkt moeten worden. De gaswinningen in
onze provincie hebben hun sporen nagelaten in het dorpshuis.
Daarom verhuizen alle activiteiten van Weersterheem tijdelijk
naar de oude school te Wirdum. Ook de begrafenisvereniging
raakt haar opbaarruimte in Garrelsweer daardoor tijdelijk kwijt.
Het bestuur van DLE heeft aangegeven dat wij een fatsoenlijke
opbaarruimte aan moeten kunnen bieden aan onze leden. Dit
verzoek is in goed overleg ingewilligd en daardoor zal er in de
oude school in Wirdum een mooie opbaarruimte komen.

Nieuws
De begraafplaats is voorzien
van een nieuwe
toegangsweg. De weg is
compleet vernieuwd en
voorzien van een nieuwe
laag asfalt. Een erg mooi
resultaat door inzet van de
gemeente Loppersum.
Komend voorjaar vindt er
groot onderhoud plaats
aan de bolesdoorns op de
begraafplaats.
De dragers van de
vereniging krijgen in 2020
nieuwe pakken, de oude
waren versleten en niet
meer verkrijgbaar.

Wist u dat…
Aanschaf nieuwe kleding dragers
De kleding van onze dragers is al bijna net zo oud als de begrafenisvereniging zelf is. Bij een
wisseling van drager konden we tot nu toe altijd de nieuwe drager nog fatsoenlijk aankleden.
Het bestuur heeft een subsidieaanvraag gedaan voor de aanschaf van nieuwe kleding bij Loket
Leefbaarheid Groningen. Wij zijn zeer verheugd dat deze subsidie volledig is verleend. Hierdoor
kunnen wij elke drager van nieuwe maatkleding voorzien. In het tweede kwartaal van dit jaar
zullen de dragers bij een uitvaart in nieuwe kleding hun diensten verlenen.
Urnenmuur
Het bestuur van Begrafenisvereniging De Laatste Eer oriënteert zich op de mogelijkheid om op
de begraafplaats een ‘urnenmuur/wand’ te maken. Er is op de begraafplaats nu geen
mogelijkheid om een urn te begraven of neer te zetten. Ook is er nu geen strooiveld aanwezig
waar as eventueel uitgestrooid kan worden. Omdat er in de toekomst meer crematies plaats
zullen vinden, moeten we nu al nadenken over deze mogelijkheden. Graag horen we van
dorpsgenoten wat zij van een urnenmuur/wand vinden. Heeft u ideeën of weet u een plaats
waar een mooie oplossing voor urnen aangelegd is, laat dit ons dan weten. Het bestuur komt
graag met u in contact. Hierna kunnen wij met de gemeente in overleg gaan over de invulling.
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Elk bedrijf en vereniging moet een privacyverklaring hebben. Ook onze vereniging heeft, in
overleg met de provinciale federatie, een privacyverklaring waarin staat hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan. Hierin staat met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw
persoonsgegevens verwerken. Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen dan kunt u
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: dle.garrelsweer@gmail.com
Voordeel van lidmaatschap
Wij zijn ons ervan bewust dat u het onderwerp uitvaart liever ver voor u uitschuift, maar het is
belangrijk om hier eens bij stil te staan. Voor u en voor uw nabestaanden is het goed te weten
dat u een beroep kunt doen op hulp en medewerking van het bestuur van begrafenisvereniging
“De Laatste Eer”. Als lid heeft u recht op een aantal noodzakelijke diensten rondom de uitvaart.
Het bestuur…
·
·
·
·

Heeft contact met de gemeente voor het onderhoud aan de begraafplaats;
Onderhandelt met Monuta over de meest gunstige prijsafspraken voor onze leden;
Vergadert drie à vier keer per jaar om alles in goede banen te leiden en is ook het
aanspreekpunt voor de dragers en vrijwilligers;
Bestaat uit 5 bestuursleden en daarnaast 8 dragers en 3 vrijwilligers.

Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via een mail naar dle.garrelsweer@gmail.com

