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Rouwkaarten
Net als kisten heb je ook rouwkaarten in allerlei soorten en vormen. Van een traditio-
nele grijs gekaderde rouwbrief tot hele fotocollages aan toe.

Traditioneel

De meest voorkomende kaart is de traditionele roomwitte kaart met een grijs/zwart
kader. Soms met een eenvoudig thema zoals zee, weides of luchten of gewoon blanco.

Als er een overlijden is heeft de uitvaartverzorger altijd voorbeelden bij zich van wat
er mogelijk is. Maar als u al eerder eens wilt kijken welke mogelijkheden er zijn kunt u
ook een kijken op de website: www.rouwmedia.nl

Kaart van mijn vader

Eén van de mooie voorbeelden vind ik de kaart van mijn vader. Een hele eenvoudige
kaart met voorop zijn foto en de afdruk van het kattebelletje dat hij voor mijn moeder
schreef, enkele dagen voordat hij overleed: ‘Greetje, mijn alles, mijn zon, mijn grote
liefde, mijn steun en toeverlaat’. Het ontroert me nog iedere keer als ik de kaart zie. 

Tekst op de kaart

Iedereen is helemaal vrij om op een rouwkaart te zetten wat hij wil. Sommige teksten
op de rouwkaart zijn heel persoonlijk en geven weer wat de overleden voor de achter-
blijvers betekend heeft. Maar sommigen vinden dat lastig en gebruiken liever een
standaardtekst voor de kaart. En dat is ook goed.

Een goede uitvaartverzorger kan altijd helpen bij het vinden van een geschikte tekst.
Maar wilt u nu al inspiratie opdoen kunt u even googelen op ‘rouwteksten’. Voorbeel-
den genoeg.

Tijdens het voorgesprek
In een voorgesprek neem ik meestal met de mensen door hoe hun uitvaart er uit moet
komen te zien. Wat we bijna altijd overslaan is de rouwkaart. De rouwkaart is immers
het bericht van de nabestaanden aan alle andere mensen. Die invulling van de rouw-
kaart ligt dus eigenlijk altijd bij de nabestaanden en zo spreken we dat dan ook af.

Indien over uw uitvaart wilt praten, kan dat gewoon gratis en vrijblijvend. Bel ons
maar voor een afspraak.               Harry Haardrikman 

Uitgave Drentse Theaterkrant 

bezegelt samenwerking theaters
Schouwburg Ogterop in Meppel, ATLAS Theater in Emmen, De Tamboer in Hoo-

geveen en DNK in Assen hebben de handen ineengeslagen om het theateraanbod

in Drenthe bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. 

Aanleiding hiervoor is het gedeelde belang om, aansluitend bij andere campagnes
zoals ‘Oerprovincie van Nederland’ en ‘Hunebed Highway’, ook het rijke culturele aan-
bod in de provincie uit te lichten. Daarom valt deze week bij 200.000 huishoudens in
de provincie de Drentse Theaterkrant op de mat.

De Theaterkrant is een uitgave die de samenwerking tussen de vier betrokken theaters
onderstreept, zowel op het gebied van programmering als marketing. Deze theaters,
met een minimale capaciteit van 400 stoelen, hebben voor een krant gekozen en bena-
drukken dat deze uitgave niet het totale aanbod van de Drentse podia weergeeft.  

Nieuwe theaterportal
Om het publiek nog eenvoudiger te bedienen hebben de vier Drentse theaters een
‘theaterportal’ opgezet, van waaruit de sites van alle betreffende theaters te bereiken
zijn. De portal verschijnt deze week parallel aan het vallen van de Drentse Theater-
krant en is te vinden op www.drentsetheaters.nl.

Muzikanten treden op in 
Q-link bussen en Kiosk

De zesde editie van Bus Sessions start dit jaar niet in een bus maar in de Kiosk van

het busstation in Groningen. Bij voorgaande edities speelden Groningse muzikanten

alleen in verschillende Q-link bussen. Dit jaar is er vooraf een presentatie van alle mu-

zikanten in de Kiosk van het busstation. Vanaf daar vertrekken ze naar de Q-link bus-

sen en stappen in voor een optreden in de bus.

Voor verschillende plaatsen in de regio is Q-link een belangrijke – en snelle – verbinding

met Groningen Stad. Bus Sessions vindt plaats op vrijdagmiddag 18 januari en is een ini-

tiatief van Qbuzz, OV-bureau Groningen Drenthe en Grunnsonic. In Q-link 1,2, 3, 4, 5, 6 en

15 kunnen reizigers tussen 14.30 uur en 17.30 uur luisteren naar diverse muzikanten.

Voorafgaand aan het optreden in de bus verzorgen alle muzikanten een kort optreden in

de Kiosk van het busstation in Groningen. Presentatie is in handen van Monica Hofman.

Het programma in de kiosk begint om 14.15 uur. Als iedereen onderweg is, spelen van

15.30 uur tot 18.00 uur de Shabby Cabs.

Programma in de bus

Een overzicht van de Bus Sessions vertrektijden vanaf Hoofdstation Groningen en station

Europapark:

14.40 – Waiting for the Sun in Q-link 5 naar Annen, perron Q en 16.04 perron J.

14.55 – The Mudd in Q-link 3 naar Leek, perron E en 16.10 perron J naar Ruischerbrug

15.00 – The First Wolf in Q-link 4 naar Roden, perron E en 16.14 perron J naar Beijum
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15.17 – Audio Adam in Q-link 6 naar Delfzijl, perron J

15.19 – Joost Dijkema in Q-link 15 naar Zernike, perron C

15.45 – Martijn van der Zande in Q-link 1 naar Zuidhorn, perron T

15.55 – Small Town Bandits in Q-link 2 vanaf Europapark naar P+R Reitdiep

Bus Sessions vindt gelijktijdig plaats met Eurosonic-Noorderslag. De Bus Sessions-muzi-

kanten zijn die week ook nog te zien tijdens de door Grunnsonic georganiseerde concer-

ten. Meer informatie over Bus Sessions  staat op bussessions.nl.

Pilot Duurzaamheidsplannen 

Melkveehouderij krijgt vervolg
Vijfenveertig Drentse melkveehouders hebben in 2018 middels de pilot Duur-

zaamheidsplannen extra hulp gekregen voor het verduurzamen van hun bedrijf.

Die hulp bestond uit het maken van een duurzaamheidsplan op maat met een fi-

nanciële beloning in het vooruitzicht voor de duurzaamheidsstappen die zij ver-

volgens realiseren. 

Met deze gecombineerde aanpak dagen de provincie Drenthe, LTO Noord, Natuur- en
Milieufederatie Drenthe, natuurorganisaties en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt
de Drentse melkveehouders uit een koploperspositie op het gebied van duurzaamheid
in Nederland in te nemen. In februari 2019 krijgt de pilot een vervolg en krijgen nog
eens 200 melkveebedrijven de kans om een dergelijk plan te maken.

Concrete stappen Samen met een adviseur stellen de melkveehouders een bedrijfsei-
gen duurzaamheidsplan op. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “Met het plan op maat
heeft straks ruim een kwart van de melkveehouders in Drenthe inzicht in de eigen be-
drijfsvoering en krijgen ze concrete handvatten om aan de slag te gaan met het opti-
maliseren van kringloop, grondgebruik, waterbeheer, duurzame energie en
biodiversiteit. Dit is goed voor de ondernemer zelf en voor de omgeving.” De provincie
Drenthe stelt een financiële beloning in het vooruitzicht voor melkveehouders die na
het opstellen van het plan tot uitvoering overgaan.

Duurzame Melkveehouderij Drenthe Het duurzaamheidsplan vloeit voort uit de sa-
menwerking ‘Duurzame Melkveehouderij Drenthe’ van de provincie Drenthe, natuur-
organisaties, LTO Noord, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en het Drents Agrarisch
Jongeren Kontakt (DAJK). Provinciale Staten hebben vijf miljoen euro beschikbaar ge-
steld voor het uitvoeren van diverse maatregelen om de sector in Drenthe te helpen bij
verduurzaming.
Meer informatie staat op de website www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST MANTELZORGERS

Op maandag 7 januari vonden

zo’n veertig mantelzorgers

hun weg naar café Ensing voor

de nieuwjaarsbijeenkomst. Het

Contactpunt had Anne Doren-

bos, veurzitter van hetg Huus

van de Taol en Taoldrost, uitge-

nodigd om de aanwezigen  te

vermaken met verhalen en ge-

dichten in het Drents. Ook ver-

telde hij dat het Drents in heel

Drenthe heel verschillend is. Bij

bepaalde woorden was er veel

herkenning, maar veel woor-

den worden niet meer ge-

bruikt. Na een hapje en een

drankje en bijgepraat ging ie-

dereen voldaan naar huis.


