
  

DE LAATSTE EER 
UITVAARTVERENIGING 

Oosterbierum & Klooster-Lidlum 

Algemene ledenvergadering  

Ben je lid van onze vereniging kom dan eens langs op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

Deze staat voor 2018 gepland op woensdag 4 april om 20.00 uur. Je bent van harte welkom! 

Oproep doorgeven mailadres 

In de uitnodiging voor de ledenvergadering die je nog ontvangt roepen wij onze leden op het 

mailadres door te geven. Wij hopen dat alle leden, die in het bezit zijn van een mailadres, aan deze 

oproep gehoor geven, zodat we onze leden ook zo nodig digitaal van informatie kunnen voorzien.  

Vacature nieuw bestuurslid 

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een nieuw bestuurslid. Lijkt het je wat om mee te draaien in 

ons bestuur laat dan het weten. Als je eerst meer informatie wilt, vraag dan 1 van de 

bestuursleden of stuur ons een mailtje. Wij nemen dan contact met je op.  

 

Noteer ook alvast zaterdag 9 juni in de agenda 

Op deze dag vieren we de officiële opening van het hekwerk rondom ons kerkhof en openen we in 

samenwerking met Dorpsbelang en Oranjevereniging de tentoonstelling ‘Verborgen Verleden’ in 

de Sint Joris Tsjerke. Meer informatie hierover volgt later.  

Ben jij, als inwoner van Oosterbierum of Klooster-Lidlum, nog geen lid van onze vereniging? 

Lees dan snel verder. 

Wat maakt het lidmaatschap van een plaatselijke uitvaartvereniging anders dan die van een commerciële 

uitvaartinstelling? Wij zetten de kenmerken voor je op een rij:  

 Dichtbij 

 Respect 

 Geen winstoogmerk en daardoor de goedkoopste uitvaartverzorging 

 Lage contributie  

De contributie van onze vereniging bedraagt € 18,00 per jaar. De ledenkorting kan oplopen tot  

€ 1.000,00 per uitvaart. Alle informatie kun je vinden op www.oosterbierum.info onder het kopje 

‘Verenigingen’. De ledenadministratie wordt verzorgd door Piet Tichelaar, telefoonnummer: 0518-481767. 

Onze bode is Jappie Visser, telefoonnummer: 0518-481601.  

Het mailadres van onze vereniging is: de.leste.eare@gmail.com. Heb je vragen neem dan contact op met 

één van onze bestuursleden of de bode. Je kunt natuurlijk ook een mailtje sturen met je vraag óf om je aan 

te melden als (bestuurs)lid.  

 

http://www.oosterbierum.info/
mailto:de.leste.eare@gmail.com

