
Jaarverslag 2011 
Van R.K. begrafenis- en crematievereniging “In Paradisum” te Westwoud. 
 
Nadat het jaar 2010 voor onze vereniging al een relatief rustig jaar was geweest, is achteraf 
gebleken dat het in 2011 nog rustiger is geworden. Mogelijk dat aan de wens die ik vorig jaar 
heb uitgesproken dat het wat ons betreft nog jaren rustig mocht blijven, gehoor is gegeven. 
 
Niet dat er helemaal niets is gebeurd, maar in 2011 zijn er gelukkig slechts 3 leden van onze 
vereniging komen te overlijden. Dit zou wel eens het laagste aantal kunnen zijn sinds onze 
oprichting. Misschien dat het feit dat we steeds ouder worden er mee te maken heeft, maar het 
is voor onze vereniging natuurlijk een prima ontwikkeling. 
 
Het rustige jaar tekende zich al af tijdens de Algemene Jaarvergadering die op 11 februari  
werd gehouden in de Lindeboom. Ondanks dat er toch twee belangrijke punten op de agenda 
voor deze vergadering stonden,  namelijk de verhoging van de contributie met € 2,- naar € 
12,- per lid per jaar en het afscheid van onze voorzitter Ari, was de opkomst met  een aantal 
van slechts 18 personen, uitzonderlijk laag.  
 
Op 20 februari stond de eerste reguliere bestuursvergadering van het jaar op het programma. 
Tijdens deze vergadering kwam de heer Jan Willem van der Velde van Nuvema uitleg geven 
wat Nuvema voor onze vereniging zou kunnen betekenen en omgekeerd. En juist op dit 
laatste punt zijn wij van als bestuur zeer terughoudend, zodat de mogelijke samenwerking nog 
niet echt van de grond is gekomen. Misschien dat dit in 2012 nog wel een vervolg krijgt, want 
ook onze zustervereniging De Laatste Eer werkt al tot volle tevredenheid met Nuvema, dus 
wellicht dat we hierin samen op kunnen trekken. 
 
Op 11 maart werd de jaarlijkse contactavond gehouden en bij deze vergadering was de 
opkomst met 22 vrijwilligers beter dan de jaarvergadering. Tijdens deze vergadering werd 
nog eens uitgebreid afscheid genomen van onze voorzitter Ari, die namens het FKB, in de 
persoon van de heer Martien Slippens de gouden bondsspeld kreeg uitgereikt. 
 
De twee reguliere vergaderingen die respectievelijk op 21 juni en 24 augustus werden 
gehouden stonden voornamelijk in het teken van de voorbereidingen op “Westwoud NU”, de 
dag waarop alle bedrijven en verenigingen van Westwoud zich aan het dorp konden laten 
zien. Als de op één na grootste vereniging van het dorp waren wij van mening dat we deze 
dag, die op zondag 11 september werd gehouden, niet konden ontbreken en we zijn als 
bestuur ook tevreden met hoe deze dag is verlopen. Het heeft niet direct geleid tot nieuwe 
leden, maar wel tot diverse informele contacten die ons als vereniging in ieder geval wat 
bekender hebben gemaakt bij de inwoners van ons dorp. 
 
Op 13 december is het bestuur voor het laatste keer bijeen gekomen en buiten de standaard 
agendapunten stond deze vergadering in het teken van de voorbereidingen op de 
jaarvergadering.  
Kortom een rustig jaar, want daar waar we anders ook nog een overleg hebben met onze 
zusterverenigingen uit De Streek, is deze er dit jaar ook niet geweest. 
Onze collega’s uit Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel hadden hun 
handen vol met het zoeken naar opvolging voor hun verzorgster die als commercieel 
uitvaartverzorgster verder is gegaan. Wij hebben daar met onze eigen verzorger Bertus en 
rechterhand Mariette daar geen last van, zodat we deze Streekvergaderingen aan ons voorbij 
hebben laten gaan. 



Binnen het vrijwilligersbestand van onze vereniging is 2011 ook een rustig jaar geweest: 
Niemand nam afscheid zodat er verder ook geen nieuwe mensen behoefden te worden 
gezocht. 
 
En ook qua ledenaantal was het verloop niet schokkend: We begonnen met 850 leden en door 
het natuurlijke verloop en een paar nieuwe aanmeldingen, zijn we op 859 leden geëindigd, 
waarvan 665 betalende leden van boven de 18 jaar en 194 gratis meeverzekerde kinderen van 
jonger dan 18. 
 
Zoals eerder reeds gemeld is het jaar 2011 voor wat betreft het aantal overleden leden zeer 
rustig geweest. Wij zijn als vereniging slechts 3 keer in actie gekomen en graag willen wij nu 
even stil staan bij de 3 overledenen waarbij een beroep werd gedaan op onze diensten. 
 
Op 15 mei 2011 kwam mevrouw Catharina van Diepen-van Kampen op de leeftijd van 89 jaar 
overleden. Hoewel mevrouw Van Diepen samen met haar man Jan jaren in Westwoud heeft 
gewoond: errst aan de Dr. Nuyensstraat en later aan de Wentelaar, woonde zij de laatste jaren 
in het Sint Martinus in Medemblik. Zij is door ons gilde herenigd met haar man die reeds 
eerder op ons kerkhof is begraven. 
 
Op  10 juli 2011 is de heer Jan Beerepoot op de leeftijd van 73 jaar overleden. Jan was bekend 
vanwege zijn werk als vertegenwoordiger in veegeneesmiddelen, maar was vooral bekend als 
lid van het gemengd koor en als lid en bestuurslid van fanfarekorps Dr. Nuijens. Hierdoor 
mocht hij door zowel het koor als door het fanfarekorps bij zowel de avondwake als bij de 
begrafenis dan ook een passend eerbetoon ontvangen. Jan is door ons gilde ten grave 
gedragen. 
 
De laatste overledene van 2011 waarbij een beroep werd gedaan op onze diensten was 
mevrouw Reinalda Haring-Conijn. Zij is overleden op 20 september 2011. 
Circa 10 jaar geleden kreeg zij van de artsen de boodschap dat zij iets met haar mee droeg 
waardoor haar leven plotseling ten einde zou kunnen komen. Ondanks die boodschap heeft zij 
haar laatste jaren volop geleefd en nog veel voor haar omgeving mogen betekenen. 
Mevrouw Haring is in Hoorn gecremeerd. 
 
 
Tot zover het verslag van de activiteiten en gebeurtenissen waarmee wij in het afgelopen,  
extreem rustige kalenderjaar te maken hebben gehad. Net als vorig jaar zou ik de wens willen 
uitspreken dat dat wat ons betreft nog jaren zo rustig mag blijven.  
Wij blijven ons inzetten om ieder lid het afscheid te geven zoals de overledene of de 
nabestaanden het graag zouden willen hebben. Ons streven is om ons werk met respect en 
toewijding te blijven verrichten. Dit hebben we altijd al gedaan en zullen we ook blijven doen.  
Het is precies zoals onze voorzitter onlangs in De Schakel liet optekenen: Ons grote pluspunt 
daarbij is dat wij dicht bij de mensen staan en bekend zijn met en voor onze leden en daarmee 
kunnen we ons onderscheiden ten opzichte van de commerciële instellingen. 
 
Dank voor uw aandacht. 
 
 
Harry Kors, 
secretaris, d.d. 4 februari 2012 


