
 

 

Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken 
 
administratie: Schoonloërstraat 8 - 9444PP Grolloo  
tel. 0592 501524 
e-mail: uitvaartgrolloo@msn.com  
www.uitvaartvereniginggrolloo.nl  
bankrekeningnummer: NL30RABO0356051013 
 
Onderwerp: - samenwerking met Uitvaartverzorging Westera te Vries 
          - samenwerking met Twenthe Uitvaartverzekering  
 
Aan de leden van de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken. 
 
Het bestuur informeert u graag over belangrijke wijzigingen in de samenwerking met de 
uitvaartverzorger en de aanvullend verzekeraar. 
 
Door de overname van het bedrijf Yarden en Geerts, onze uitvaartverzorger waar we 
jarenlang mee hebben samengewerkt, door Dela is er een eind gekomen aan de 
jarenlange prettige samenwerking met hen. Een samenwerking met Dela uitvaartzorg zit 
er niet in. 
 
Met ingang van 15 november 2022 zal Westera Uitvaartverzorging uit Vries de 
uitvaarten voor de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken verzorgen. 
 
Bij een overlijden kunt u rechtstreeks bellen met Westera Uitvaartverzorging:  
telefoonnummer 0592 543082. 
 
Westera rekent de met ons afgesproken verenigingstarieven, waardoor u een voordeel 
van € 1500 op de uitvaartnota heeft. Samen met het lidmaatschap van de vereniging geeft 
dit een voordeel van € 2275 per uitvaart. Het overlijden wordt door Westera doorgegeven 
aan de uitvaartvereniging zodat u altijd verzekerd bent van de bijdrage die de vereniging 
geeft op de uitvaartnota. Met Westera Uitvaartverzorging zijn wij ervan overtuigd een erg 
goed bedrijf met jarenlange ervaring in de uitvaartzorg met de beste prijs/kwaliteit 
verhouding te hebben gevonden. 
 
Zoals u begrijpt is de bijdrage van de vereniging (€ 775) niet voldoende om de kosten van 
een uitvaart te dekken. Daarvoor heeft u wellicht al een aanvullende verzekering.  
Na goede gesprekken met de heer Schreiber van Twenthe Uitvaartverzekering heeft het 
bestuur besloten een samenwerking aan te gaan met Twenthe Uitvaartverzekering 
met ingang van 1 november 2022. Mocht u een voordelige uitvaartverzekering willen 
afsluiten dan is Twenthe Uitvaartverzekering een goede optie. 
Samenwerking met deze maatschappij levert voor de vereniging en dus ook voor de leden 
voordeel op. 
 
Het afsluiten van een verzekering gaat niet perse per telefoon of via de website. De 
adviseur van Twenthe zal, als u dat wilt, bij u thuis komen om u te adviseren en zal ook bij 
niet-leden de voordelen van een lidmaatschap van de uitvaartvereniging onder de 
aandacht brengen. 
U kunt contact opnemen met de heer H. Schreiber, tel. 053-4312732/06-17498509. 
Het bestuur wil benadrukken dat leden van onze vereniging uiteraard vrij zijn om te kiezen 
bij welke maatschappij zij een verzekering willen afsluiten. 
 
Het telefoonnummer van Yarden en Geerts en Dela Uitvaartverzorging komt hierbij te 



 

 

vervallen. Dela geeft geen ledenkorting en zal hetzelfde tarief hanteren als voor niet leden. 
Wij vragen u  telefoonnummers, e-mailadres etc. van Yarden en Geerts en Dela weg te 
gooien zodat u zich niet vergist en het foutieve nummer belt of foutieve mail adres gebruikt 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dit uiteraard graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het bestuur: 
Jan Tjassens, Grolloo   voorzitter 
Greet Homan, Grolloo   secretaris/penningmeester 
Annet Hietbrink, Grolloo   secretaris/penningmeester m.i.v. 20 april 2023 
Bert Somer, Vredenheim   lid 
Yvonne van der Zee, Grolloo  lid  
Marjolein Beijering, Schoonloo   lid  
 
P.S. Kloppen uw gegevens nog?  
 
Adreswijziging en emailadres graag doorgeven aan 
Greet Homan tel. 0592 501524 of uitvaartgrolloo@msn.com. 
 
.  
 


