Zaterdag
7 mei
Gastvrij
Bijnen

Kom je ook op zaterdag 7 mei,

Bezoek Bijnen Uitvaartzorg Zaltbommel op 7 mei van 11.00 tot 16.00 uur.
Volg een rondleiding door Afscheidshuis de Waarden en maak kennis met
Alexander van Bruchem, Bjorn Bijnen, Leonie Bakker, Ellen Huizinga en
Angela van Helden. Er zijn doorlopend rondleidingen, we serveren hapjes
en natuurlijk kun je de koffie en cake proeven. We demonstreren de audioen video-installatie, laten je kennismaken met nieuwe desinfectietechnieken ter voorkoming van virusbesmettingen en vertellen je alles
over wilsbeschikkingen, nalaten en nazorg. Je bent van harte welkom op de
Wielkamp 5 in Zaltbommel.

Afscheidshuis de Waarden,
voor het afscheid van je leven

schrijf dan meteen in voor het
gratis uitvaartcertificaat ter

“Bijnen Uitvaartzorg is een echt familiebedrijf. De vierde Bijnen-generatie heeft samen met de derde generatie de dage-

waarde van € 175,-.

lijkse leiding over Bijnen. We regelen al uitvaarten sinds 1928 en kennen de regio met acht vestigingen als geen ander. We

Meer informatie op pagina 4

staan midden in de samenleving. Voor ons is elke uitvaart persoonlijk en uniek. Wij doen alles om van elke uitvaart een

van deze bijlage.

onvergetelijk maar bovenal waardig afscheid te maken, dat is een belofte.”

Rien Bijnen
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In gesprek met Bjorn Bijnen en Alexander van Bruchem over Bijnen Uitvaarzorg Zaltbommel

Daarom kies je voor Bijnen Uitvaartzorg
‘Voor het afscheid van je leven’
‘Ongeacht waar je
Wensen

aan iemand anders moet vertellen.” Bjorn vult aan: “Nabestaanden kunnen alles bij

Bijnen Uitvaarzorg is erg betrokken. “Vragen en wensen kunnen wij, ongeacht waar

ons neerleggen. We ontzorgen volledig, dat is wel écht de charme van Bijnen. We

iemand verzekerd is, waarmaken”, vertelt Bjorn. “Daar gaan we voor.” Alexander

zijn laagdrempelig en niets is te gek.”

verzekerd bent
of juist geen
verzekering hebt,

knikt en vult aan: “Ongeacht religie kunnen we ontzorgen. We zijn op de hoogte
van alle gebruiken en rituelen.” De wensen van de familie en nabestaanden bepa-

Afscheid nemen

len hoe het afscheid vorm gaat krijgen. Bjorn: “Van de zijlijn proberen we om daar

Bjorn vormt de vierde generatie Bijnen. Vroeger verliep een uitvaart standaard. Nu

ongedwongen in mee te denken. Ik vind het heel belangrijk dat iemand de vrije keus

is er veel meer mogelijk en weten nabestaanden wat ze wel en niet willen. “Daar

heeft om het afscheid zo in te vullen. En dat nabestaanden tijdens het afscheid die

faciliteren we naar”, vertelt Bjorn. “We zijn er voor hen in die emotionele periode na

persoon daarin herkennen.”

een overlijden en uitvaart. We willen dat nabestaanden met dankbaarheid en een

voor iedereen
kunnen we bij
Bijnen een passend
afscheid regelen en

goed gevoel - ondanks hun verdriet - terug kunnen kijken op een mooie en bijzon-

Uitvaartmogelijkheden

dere herinnering.”

begeleiden.’

Voor elke wens biedt Bijnen Uitvaarzorg verschillende mogelijkheden met de
daarbij horende kosten. Bjorn: “Van een eenvoudige uitvaart, tot een uitgebreide of

Extra zorg voor kinderen bij de uitvaartplechtigheid

uitbundige uitvaart met veel mensen en een condoleance met hapjes en drankjes.

Bij een afscheid heeft Bijnen ook regelmatig met kinderen te maken. “Daar heb-

Het kan allemaal.” Vanuit Zaltbommel faciliteert Bijnen mensen uit de Bomme-

ben we volop aandacht voor. We betrekken hen bij de uitvaart”, aldus Alexander.

lerwaard. “In het uitvaartcentrum kunnen we mensen alle rust en ruimte bieden”,

“Kleinkinderen komen soms met angstige, verdrietige ogen binnen omdat oma is

vertelt Alexander. Naast een rouwkamer, hebben we ook een vierentwintiguurs-

overleden, maar na het afscheid gaan ze toch met een glimlach weer weg. Dat kan

kamer.” Daar kunnen nabestaanden de laatste dagen nog op elk gewenst moment

door ze te laten tekenen of samen een kaarsje te branden.” Bijnen beschikt over

bij de dierbare aanwezig zijn en de ruimte personaliseren met foto’s, accessoires en

herinneringsboekjes en ook het beschilderen van de deksel van de kist of de houten

eigen muziek.

vlinders waarmee de kist gesloten wordt, behoren tot de mogelijkheden.

Bjorn Bijnen

Afscheidshuis de Waarden
in Zaltbommel

Nieuwe en
duurzame technologieën
Bijnen loopt voorop met nieuwe techno-

Sinds juli 2021 heeft Bijnen Uitvaartzorg een mooie, ruime locatie aan de Wiel-

logieën. Rien Bijnen: “We houden de

Afscheid in kerk, crematorium, bij Bijnen Uitvaartzorg
of een bijzondere locatie

Alexander: “Vertrouwen bieden staat voorop. We hebben met nabestaanden in

kamp 5 in Zaltbommel. Het uitvaartcentrum is volledig verbouwd, ruim opgezet

ontwikkelingen in de branche bij, zijn voor-

de periode na een overlijden heel intensief contact. Als dit goed verloopt, kunnen

en biedt voldoende gratis parkeergelegenheid. Afscheidshuis de Waarden is

uitstrevend en blijven innoveren. Bijnen

“Het is mogelijk om in kleine kring in het uitvaartcentrum afscheid te nemen of

de mensen daarna vaak op een goede manier weer verder. En juist in die periode

drempelvrij en beschikt over een toiletvoorziening voor mensen die gebruik-

maakt ook gebruik van de Ryberg Desin-

op een andere plek elders. Dit kan in een kerk zijn of op een locatie die past bij de

als alles weer verder gaat, zijn we er ook voor de nabestaanden voor advies of een

maken van een rolstoel. De afscheidsruimtes zijn voorzien van de allernieuw-

fecteringsrobot. Iedereen wil een veilige,

wensen van de nabestaanden”, vervolgt Alexander. Natuurbegraven wordt steeds

gesprek. Of het dag of nacht is, bel ons. We zijn er echt altijd.”

ste audio- en presentatieapparatuur. Vanzelfsprekend is de streaming van een

schone, virusvrije omgeving. Regelmatig

bekender. Bjorn: “Op een natuurbegraafplaats wordt de overledene in de meeste

afscheidsceremonie en online condoleren ook mogelijk. Naast een rouwkamer

desinfecteren we de ruimten in onze vesti-

gevallen voor eeuwig begraven. De kosten zijn eenmalig iets hoger, maar daarna

kunnen nabestaanden ervoor kiezen om in de vierentwintiguurskamer op elk

gingen. Deze technologie werd ontwikkeld

zijn er geen kosten meer. Ook zien we steeds meer dat het afscheid op bijzondere

gewenst moment bij hun dierbare aanwezig te zijn. Duurzame ledverlichting en

in samenwerking met TU Delft. De robot

locaties plaatsvindt zoals bijvoorbeeld een restaurant.”

lichte binnenzonwering zorgen voor een gepaste sfeer. Afscheidshuis de Waar-

desinfecteert voor de uitvaart de verschil-

den heeft een aparte condoleanceruimte en de afscheidsaula biedt ruimte aan

lende ruimtes. Daarbij worden vrijwel alle micro-organismen, zoals bacteriën

ongeveer tachtig personen.

bestreden (99,99%). We zijn er trots op dat Ryberg, Bijnen heeft geselecteerd

Persoonlijk drukwerk
Mensen staan er steeds meer voor open om over de dood te praten. “Rouwkaarten
met foto’s in kleur en met foliedruk.” Bijnen Uitvaartzorg heeft een drukkerij in eigen beheer en kan drukwerk snel realiseren. “Het persoonlijke aspect staat voorop”,
vertelt Alexander. “Hierin zijn we echt heel sterk. Nabestaanden krijgen de ruimte
om hun eigen ideeën uit te dragen. We nemen altijd een collectieboek mee met
rouwbrieven, maar veelal kiezen ze toch voor een eigen afbeelding met een eigen
ontwerp op de rouwbrief.”

Vertrouwde gezichten
Als één van de medewerkers van Bijnen Uitvaartzorg bij de nabestaanden komt om

als betrouwbare testpartner voor de uitvaartbranche. Zo zorgt Bijnen voor alle

Maatschappelijke
betrokkenheid
Rien Bijnen: “We vinden duurzame, maatschappelijk verantwoorde, sportieve en culturele projecten belangrijk in de regio.” “Een mooi voorbeeld is
het nieuw te realiseren Hospice De Samaritaan in Zaltbommel”, vult Bjorn
aan. “Dit initiatief dragen we een warm hart toe en zullen we financieel
ondersteunen. Daarom bieden wij een baarkleed aan.”

Bijnen Uitvaartzorg stelt Afscheidshuis de Waarden ook voor andere uitvaart-

bezoekers voor een optimale virusvrije omgeving.

ondernemers beschikbaar. Zij zijn welkom om gebruik te maken van de faciliteiten die het uitvaartcentrum biedt.

Bijnen besteedt veel aandacht aan duurzaamheid. Zo beschikken de uitvaarleiders van Bijnen over een elektrische auto. Ook voor een uitvaart zijn er

Gekwalificeerd

mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu, bijvoorbeeld
door voor milieuvriendelijke kisten en urnen te kiezen. Klimaatneutraal cremeren
is ook een mogelijkheid en natuurbegraven wordt steeds bekender. Ook in de

Alexander van Bruchem: “Alle medewerkers van Bijnen zijn ervaren, gediplo-

catering ziet Bijnen steeds vaker een duurzame gedachte terugkomen.

meerd en gecertificeerd. Ze hebben de opleiding tot uitvaartverzorger of uitvaartleider gevolgd. Onze uitvaartleiders zijn ingeschreven in het register uitvaartver-

Bijnen en Greenleave

die ze dag en nacht mogen bellen. Alexander: “We ontmoeten nabestaanden in hun

zorgers. Alle medewerkers volgen nascholing en zijn volledig op de hoogte wat er

Bijnen is mede-initiatiefnemer en lid van de stichting Greenleave. Greenleave zet

meest emotionele vorm. Er is niets zo vervelend als je jouw verhaal twee, drie keer

speelt en belangrijk is in de uitvaartwereld.”

zich in om een uitvaart, toegankelijker, duurzamer en makkelijker te maken.

een uitvaart te regelen, is die voor de daaropvolgende dagen ook de contactpersoon

Wat je vooraf
kunt regelen
Transparant over de kosten van een waardig afscheid
Omdat elk mens bijzonder is, verdient iedere uitvaart een eigen signatuur. Bijnen
heeft voor elk budget een passende uitvaart. Van eenvoudig, bescheiden, sober
tot uitbundig. Daarbij moet de verzorging van de overledene altijd optimaal en

Bewijs van
inschrijving
in het register van
Bijnen Uitvaartzorg
Naam |
Geboortedatum |
Adres |

respectvol worden uitgevoerd. Deze zorg wordt bij Bijnen uitsluitend verricht
door gediplomeerde deskundige medewerkers. Wat voor uitvaart je ook kiest
we zijn altijd transparant over kosten en komen onze afspraken na. Zo sta je
niet voor verrassingen. Alexander van Bruchem: “Bij Bijnen bieden we voor elk
budget een waardig afscheid, maar soms moeten er concessies worden gedaan
in wensen.” Bjorn Bijnen: “Een uitvaart is een eenmalige hoge kostenpost, maar

Dit bewijs van inschrijving geeft recht op een
korting van € 175,- op de uitvaartkosten voor
de bovenvermelde persoon.
(Uitsluitend indien de uitvoering van de uitvaart door Bijnen wordt verzorgd).

Wolfskamerweg 16
5262 SJ Vught
073 656 23 79

we vinden het belangrijk dat mensen weten wat de kosten zijn. Die worden bij
ons duidelijk gespecificeerd. Een kostenbegroting nemen we altijd samen door.
Vertrouwen vinden we hierbij ook heel belangrijk.”

Bijnen Uitvaartzorg

Rien M.A.H. Bijnen
Directeur

Afscheidshuis
de Waarden
Wielkamp 5
5301 DB Zaltbommel

Wat moet er geregeld worden bij een afscheid?

Bel voor directe hulp en
ondersteuning bij een overlijden

0418 783 015

Frans Hoppenbrouwers is binnen Bijnen actief op het gebied van wilsbeschik-

www.bijnen.nu

www.bijnen.nu

kingen, uitvaartverzekeringen, deposito’s en inschrijvingen in het register van
Bijnen Uitvaartzorg. Zo worden de opbrengsten van verzekeringen, het mogelijke

0800-9060

info@bijnen.nu

Vestigingen in Tilburg, Sint Michielsgestel, Udenhout, Zaltbommel
’s-Hertogenbosch, Boxtel en Breda.

deposito of uitvaartcertificaat berekend en in samenhang gebracht met mogelijke wilsbeschikkingen en uitvaartwensen. Dat kan ook allemaal vooraf worden
bij in de polis beschreven staat welke diensten vergoed worden. De aanname van

Gratis uitvaartcertificaat ter waarde van
€ 175,- per persoon

de uitvaart, de kist, het verzorgen en soms de crematie of grafkosten.” Als deze

Iedereen kan zich bij Bijnen inschrijven voor het uitvaartcertificaat. Alle gezins-

polis vrijkomt kijkt Frans samen met de afscheidsbegeleider en nabestaanden

leden kunnen zich inschrijven en ontvangen dus een persoonlijk certificaat. Het

naar de mogelijkheden die er zijn. Wie advies wil over wat het beste in zijn of

bewijs van inschrijving geeft recht op een korting van € 175,- op de uitvaartkosten

haar persoonlijke situatie past, kan contact opnemen met Bijnen Uitvaartzorg.

per persoon. Aanvragen kan op de open dag van 7 mei, email info@bijnen.nu of

geregeld. Frans: “Van de verzekerden hebben de meesten een naturapolis waar-

via de website www.bijnen.nu (ga naar informatie en klik op uitvaartcertificaat).

Bijnen wilsbeschikking
Door vooraf een wilsbeschikking te regelen, ontlast je de nabestaanden. Vaak

Bijnen deposito

geeft een wilsbeschikking ook rust. Bij een wilsbeschikking denk je na over hoe

Bijnen heeft ook het Bijnen deposito. Frans: “Je kunt bij Bijnen een deposito stor-

je de uitvaart geregeld wilt hebben, maar ook over andere zaken. Frans: “Voor

ten om uitsluitend de kosten van een uitvaart te dekken. Een deposito is een goed

een wilsbeschikking kan je een afspraak maken en dan gaan we samen de keuzes

alternatief voor wie nog niets voor de uitvaart heeft geregeld of vanwege leeftijd-

bepalen. In het laatste stadium is dat vaak tot in detail. Zijn mensen jonger en

of gezondheidsredenen geen normale verzekering kan afsluiten. Je bepaalt zelf de

willen ze weten wat ze nodig hebben als ze komen te overlijden, dan bespreken

hoogte van het bedrag en de manier van storten: ineens of in delen. Het gestorte

we de rode draad van de uitvaart, wat er bij een uitvaart komt kijken en op welke

bedrag wordt gedeponeerd op een derdengeldrekening en is dus gegarandeerd.

kosten ze moeten rekenen.”

Bij een deposito garanderen we bovendien dat we een eventuele stijging van de

Met een wilsbeschikking weten de nabestaanden direct wat de uitvaartwensen

uitvaartkosten niet doorberekenen, dit is met uitzondering van de derdenkosten.

zijn. Een wilsbeschikking is altijd herroepbaar of aan te passen.

Afscheidshuis de Waarden bezoeken
Bijnen Uitvaartzorg Zaltbommel is gevestigd op Wielkamp 5 in Zaltbommel.
Daarnaast heeft het familiebedrijf vestigingen in Vught, Sint-Michielsgestel,
Boxtel, Udenhout, Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch.
Wil je Afscheidshuis de Waarden in Zaltbommel op een ander moment
bezoeken? Dan ben je van harte welkom. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Alexander van Bruchem of Bjorn Bijnen.

Bel voor directe hulp en
ondersteuning bij overlijden
Bij overlijden kan Bijnen snel reageren om nabestaanden te
helpen en te ondersteunen. Bijnen Uitvaartzorg Zaltbommel is
24 uur, zeven dagen in de week bereikbaar door te bellen met

0800-9060.

AFSCHEIDSHUIS DE WAARDEN | WIELKAMP 5 | 5301 DB ZALTBOMMEL
Telnr. 0418 783 015 | info@bijnen.nu | www.bijnen.nu
Bijnen heeft vestigingen in Vught, Sint-Michielsgestel, Boxtel, Udenhout, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel.

