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Opbaren in huiskamer
24 uur toegang
Eigen sleutel/ regie
Eigen parkeerterrein
Buitenterras

- Alle uitvaartondernemingen/
particulieren
- Ongeacht of/ waar u
verzekerd bent

Aula & ontvangstruimte
- Afscheidsdienst
- Condoleances
- Familie/ bezoek en
samenzijn

Energieneutraal cremeren is
milieuvriendelijk
Het aantal crematies in Nederland neemt toe. In 2020
werd van het totaal aantal
overledenen 66% gecremeerd en 34% begraven
(Bron: landelijke vereniging
van crematoria). In ons land
wordt een stevige discussie
gevoerd over het milieu en
daar heeft ook de uitvaartbranche mee te maken. ë
We moeten onze huizen goed
isoleren, zonnepanelen plaatsen en af van het gas. Of dat
allemaal ook zijn beslag zal
krijgen voor 2030 dan wel 2050
wachten we nog maar even af.
In de uitvaartbranche wordt
ook steeds meer gekeken naar
de milieuaspecten. Van biologisch afbreekbare kisten en
urnen tot aan energieneutraal
cremeren.
Van het gas af
98% van het aantal crematoria
in Nederland is voorzien van
een gasoven. Een gasoven gebruikt per crematie 60 kubieke meter gas. Na 25 crematies
is evenveel gas verstookt als
een gemiddeld huishouden
in één heel jaar verbruikt. Alle
crematoria in ons land gebruiken jaarlijks evenveel gas
als een kleine stad. Binnen de
uitvaartbranche is nagedacht
over innovatieve oplossingen
om het gasgebruik bij crematies te matigen. Het verbruik
van een gasoven nu, ligt aan-

Lian Bolwerk
“In nauw overleg met naasten zorg ik
altijd voor een uitvaart die zoveel
mogelijk aansluit bij hoe degene die
overleden is in het leven stond.” Dat
statement komt van Lian Bolwerk
Uitvaartverzorging gevestigd aan de
Sint Lambertusweg 54 in Gemonde. Genoemde is al ruim 20 jaar actief in haar
vak, heeft veel ervaring en nog geen dag spijt van deze keuze
omdat het haar elke keer voldoening geeft om, zoals ze dat
zelf stelt, een pijnlijk en definitief afscheid om te buigen naar
een warme herinnering.

Een elektrische oven in een crematorium. (Foto: Daniël Niessen).

merkelijk lager dan tien jaar
geleden. Maar er zijn ook nieuwe technische hoogstandjes.
Het Nederlandse DFW Europe
heeft de afgelopen jaren een
nieuwe elektrische crematieoven ontwikkeld.
Hoe werkt het?
Elektrisch cremeren is wat
techniek betreft vergelijkbaar
met een elektrische oven in het
huishouden. Alleen natuurlijk
heel wat groter.
In de oven zijn verwarmingselementen aangebracht die de
warmte genereren in de machine. Ventilatoren zorgen ervoor dat de warmte evenredig
wordt verspreid. De benodigde
energie kan opgewekt worden
door zonnepanelen en/of een
windturbine. De elektrische
oven zorgt voor een kortere

crematieduur dan een traditionele gasoven, CO2-uitstoot
en energieverbruik gaan fors
omlaag. De mensen vragen
steeds meer om duurzame oplossingen. Het is duidelijk dat
de uitvaartbranche dat goed
begrijpt.
Plannen in onze regio
Er zijn inderdaad meerdere
plannen die de komende jaren
tot uitvoering zullen komen
om energieneutraal cremeren
in Brabant mogelijk te maken.
Er kan al gecremeerd worden
in bestaande crematoria die recentelijk zijn uitgerust met een
elektrische oven. Die bevinden
zich op behoorlijke afstand van
Brabant. De verwachting is dat
rond 2023 het eerste energieneutrale crematorium in de regio wordt opgeleverd.

GEMONDE – Als kind maakte Lian Bolwerk van nabij een aantal indrukwekkende uitvaarten mee en nadat haar moeder eind
jaren ’80 overleed bedacht ze toen al dat ook zij graag in de uitvaartbranche wilde werken. Vanwege haar jonge gezin zette ze
deze wens even in de koelkast.
OPLEIDING
Nadat ze echter in de jaren ’90 op een opleiding tot uitvaartleider
stuitte besloot ze direct deze te volgen. In navolging ervan rondde
ze aansluitend ook succesvol de studie uitvaartondernemer af. In
die jaren liep ze her en der stage en zette voorzichtig haar eerste
stapjes in de uitvaartbranche. Aangemoedigd door het thuisfront
besloot ze uiteindelijk om als zelfstandige aan de slag te gaan. In
1999 begon ze Lian Bolwerk Uitvaartverzorging.
LIAN BOLWERK UITVAARTVERZORGING
Een beslissing waar ze nog geen dag spijt van heeft. “Het is mensenwerk. De rouwverwerking voor naasten begint eigenlijk al
met het 1e telefoontje dat ik krijg. In de dagen die volgen werk je
in nauw overleg met naasten samen stapje voor stapje naar het
definitieve afscheid toe en hoe zij willen dat dit eruit ziet. Soms
heeft een overledenen dat zelf aangegeven, maar soms overvalt
de dood iemand. Ik vind het belangrijk om wederom in goede
samenspraak met naasten een uitvaart te organiseren die zoveel
mogelijk aansluit bij hoe de overledene in het leven stond”, legt
Lian uit.

IK VRAAG EERST
ALTIJD NAAR EEN
FOTO. DIE ZEGT
VAAK OOK AL HEEL
VEEL
Ze voegt toe: “Ik vraag eerst
altijd naar een foto. Die zegt
vaak al heel veel.” Na een
overlijden moeten er in korte
tijd veel belangrijke beslissingen genomen worden. Lian
Bolwerk
Uitvaartverzorging
staat nabestaanden bij, denkt
weloverwogen mee en zet met
nabestaanden elke dag kleine stapjes naar het definitieve
afscheid. Naar een vaarwel dat
een pijnlijke scheiding ombuigt
naar warme herinneringen
DAG EN NACHT
Lian Bolwerk Uitvaartverzorging is zeven dagen in de week
dag en nacht bereikbaar. Ook
bij feestelijkheden in de privésfeer houdt ze daar rekening
mee. Iets wat ze geen probleem vindt want: “De dankbaarheid van naasten als alles
naar wens is verlopen, geeft
me heel veel voldoening”, om
te concluderen. “Daar doe ik
het allemaal voor.”
www.lianbolwerkuitvaartverzorging.nl
073-5514227 – 06- 20039882

