
Sinds enkele maanden is uitvaartvereniging “Westkant” actief. Daarom willen wij u over enkele zaken informeren.

Bestuur
Ons bestuur heeft de volgende samenstelling:
Johannes Krol voorzitter Oldehove 06-50651342 
Albert Berends penningmeester Pieterzijl-Dorkwerd 06-50854049 penningmeester@uvwestkant.nl
Teunella de Vries 2e penningmeester Oldehove 06-20754702
Jan Pieter Schuitema secretaris Dorkwerd 06-46408759 secretaris@uvwestkant.nl
Hanny Cazemier ledenadministratie Grijpskerk 06-28730113 ledenadministratie@uvwestkant.nl
Janny Stoutmeijer ledenadministratie Grijpskerk 06-52056344 
Wiepie Hovius bestuurslid Kommerzijl 06-20733838
Kees Kingma bestuurslid Pieterzijl   06-15531369

Website
De vereniging heeft een eigen website www.uvwestkant.nl
Het algemene email-adres van de vereniging is info@uvwestkant.nl

Het lidmaatschap
Het lidmaatschap van de uitvaartvereniging “Westkant” biedt u vele voordelen. Uw belangen worden behartigd 
door de bestuursleden van de vereniging zonder commercieel doel. Bovendien bent u verzekerd van een 
persoonlijk afscheid in een vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld opbaring in de aula. 

Contributie 20212
De contributie 2022 is vastgesteld voor: Dorkwerd € 22,--

Grijpskerk € 19,--
Kommerzijl € 14,--
Oldehove € 24,50
Pieterzijl € 22,-- per persoon. 

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als één of beide ouders lid zijn van onze vereniging.  Maak uw kind(eren) lid!

Op 1 mei 2022 wordt uw contributie geïncasseerd. Wilt u de contributie betalen via automatisch incasso dan kunt 
u het bijgevoegde machtigingsformulier invullen. 

Bankrekeningnummer
Het nieuwe bankrekeningnummer is NL43 RABO 0375 8428 53 ten name van uitvaartvereniging “Westkant”.

Dragers
De vereniging heeft eigen dragers. Als een aantal familieleden wel graag zelf willen dragen dan kunnen zij 
aangevuld worden met een aantal dragers van de vereniging. Wilt u gebruik maken van deze dragers dan kunt u dit
aangeven bij de uitvaartverzorger.

Vacature dragers 
Samen de overledene waardig naar de laatste rustplaats dragen, rouwende mensen op een praktische manier van 
dienst zijn gedurende moeilijke momenten. Een waardevol afscheid helpt mensen verder. Denkt u, heel mooi om 
daar onderdeel van te mogen zijn, neem dan contact op met het bestuur.

Uitvaartverzorgers
De vereniging heeft afspraken tegen gunstige tarieven met: 
Uitvaartzorg Boerhaave Groningen telefoon   050-5255980
Uitvaartverzorging Hulzebus telefoon   050-5251800
Uitvaartzorg Bert van Dijken telefoon   050-3011241             

Nieuwsbrief 
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