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de Klous Uitvaartverzorging krant
100 JAAR

www.klousuitvaart.nl

Honderd jaar Klous Uitvaart

Vertrouwd adres voor vele families 
De Rijp - “Honderd jaar geleden begon mijn naamgenoot ‘Opa’ 

Jan Klous in 1922 met de uitvaartonderneming. Opa Jan is ge-

boren in 1897 in Krommenie, daar was hij koperslager. Na de 

eerste wereldoorlog is hij verhuisd naar De Rijp, waar hij aan-

gesteld werd als gevangenisbewaarder op het fort bij 

Spijkerboor. Hier ontmoette hij Grietje Hoek en trad met haar 

in het huwelijk.  Opa Jan en Oma Grietje kregen vijf kinderen: 

Cor, Harm, Jan, Wil en Ellie”, vertelt de huidige mede-uitvaart-

ondernemer ‘kleinzoon’ Jan Klous.

Jim Verharen en Jan Klous

Loodgietersbedrijf

Met de kennis van zijn beroep als 

koperslager is Opa Jan een loodgie-

tersbedrijf begonnen, genaamd, 

J. Klous & Zn. Dit deed hij later 

samen met zijn tweeling zonen 

Harm en Jan. Het bedrijf was toen-

tertijd gevestigd in de Kerkstraat 22 

in De Rijp en op de Reguliersgracht 

in Amsterdam. Zij verzorgden ook al 

het loodgieterswerk voor het 

Antonie van Leeuwenhoek zieken-

huis en hadden een vaste klanten-

kring in Amsterdam. Daarnaast was 

opa Jan koster bij de R.K. Sint 

Bonifatiuskerk. Vroeger was het heel 

gewoon om meerdere beroepen uit 

te oefenen. Toen werden er ook veel 

meer uren gewerkt dan tegenwoor-

dig en dat moest ook wel om je 

gezin te kunnen onderhouden.

Mede door dit werk werd hij gecon-

fronteerd met het gebrek aan een 

persoon die het aankondigen van 

een overlijden kenbaar maakte en 

de begeleiding van de begrafenis op 

zich nam. Daar is het uitvaartbedrijf 

uit ontstaan en van het een kwam 

het ander.

Uitvaartbedrijf Klous

Zoon Harm nam het stokje van vader 

Jan over. Het werk kreeg toen een 

andere invulling. Langs de deuren 

gaan met de aankondiging van een 

overlijden werd al niet meer gedaan. 

Het werk was vooral gericht op 

Rooms Katholieke dorpsbewoners. 

In de jaren 1975 tot en met 1980, 

toen de R.K.-dragers vereniging ‘De 

Laatste Eer’ en de algemene begrafe- vervolg pag. 3 van deze krant...

nisvereniging Graft-De Rijp meer gin-

gen samenwerken, werden de leden 

van beide verenigingen door 

Uitvaartverzorging Klous verzorgd. 

Daarna brak de tijd aan dat niet al-

leen begrafenissen werden ver-

zorgd, maar ook crematies. In deze 

periode werd ook Jan Klous jr werk-

zaam in het bedrijf. 

Harm is in 1957 getrouwd met Lucia 

Meijer uit Friesland. Zij kregen ook 

vijf kinderen: Ineke, Jan, Loes, Ellen 

en Anita. Jan jr. nam het bedrijf in 

1990 over, maar hij hielp al mee van-

af zijn achttiende levensjaar. Zo gaat 

dat binnen gezinnen met eigen be-

drijven. Jan jr. had eerder al het lood-

gietersbedrijf overgenomen. In 1996 

nam Gerard Taam het loodgietersbe-

drijf van Jan over en ging verder on-

der de naam Klous & Taam. 

Jan jr. is getrouwd met Hillegonda 

Helder, zijn steun en toeverlaat, en 

samen hebben zij twee kinderen: 

Gijs en Lotte. Deze drukke onderne-

mers hadden daarnaast nog vijf jaar 

lang de huishoudwinkel ‘De Skarre-

laer’ in De Rijp gehad. Deze hadden 

zij overgenomen van Jan Kaptein. 

Dit werd allemaal wel een beetje 

veel en de winkel werd in 2000 van 

de hand gedaan. In dit pand heeft 

daarna nog jaren Silka Mode 

gezeten.

Dragers

In De Rijp bestaat de dragersver-

eninging De Laatste Eer. Deze is op-

gericht door Jan Klous sr. De dragers 

die daar deel van uitmaken vormen 

een vast groepje oudere maar zeer 

trouwe mannen. Het is fi jn als je op 

zo’n vaste kern kan rekenen. Een bij-

zondere vermelding waard is zeker 

Jan Mul. Hij was één van de oudste 

dragers en is meer dan 50 jaar drager 

geweest. Inmiddels is hij overleden.

Samenwerking

Jan en Jim doen het werk nu samen. 

"Wij doen (bijna) alles zelf. Dat 

maakt het ook sterk. De families vin-

den het fi jn als zij altijd met dezelf-

de mensen van het uitvaartbedrijf te 

maken hebben. Mede door de ver-

grijzing en de bekendheid van het
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Julianalaan 63, 1483 VG De Rijp
Tel. 06-13270118

E: info@rijschoolruudsmit.nl
W: rijschoolruudsmit.nl

#betrokken

#bevlogen

#betrouwbaar

tel: 0299 39 74 97
 info@ranko.nl

WWW.RANKO.NL

Tegelzetbedrijf 
Marco De Goede

Tel. 06 53333982 
Boeijerstraat 14m -  De Rijp

www.tegelzetbedrijfmarcodegoede.nl

Welkom bij 
Keurslager 

Tom van Egmond

Tom van Egmond, keurslager
Herenweg 36, Spanbroek
Tel. 0226-351434
www.tomvanegmond.keurslager.nl

Vanaf woensdag 1 november bent u van harte welkom bij Keurslager Tom van 
Egmond aan de Herenweg 36 in Spanbroek. Jos en Ria Leegwater gaan van 
hun welverdiende pensioen genieten. Ik ga met heel veel plezier de uitdaging 
aan deze prachtige slagerij voort te zetten. Met als extra bekroning de K 
van Keurslager op de gevel. U kunt dan ook vertrouwde en diverse nieuwe 
smakelijke producten vinden in onze toonbank. Uiteraard blijft het vertrouwde 
team van medewerkers u gewoon van dienst!

Graag tot ziens!

Tom van Egmond

Dit zijn onze openingsaanbiedingen 

Kilo magere 
runderlappen + 
kruiden + jus
Zoals vanouds

Samen  1145

500 gram 
rundergehakt + 
4 slavinken

Samen  695

Amerikaanse 
hamburgers

Iedere 4e

GRATIS

Rookworsten 

3 voor  695

VOLGENS HET OUDE RECEPT

Gebraden gehakt

100 gram  098

SPECIAL

Verscholen kip 
Bladerdeeg gevuld 
met pikante kip 

per stuk  225

Rookworsten 

3 voor  695
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Keurslager 
Han de Vries

Driemaster 7
1483 WB De Rijp
0299 - 67 13 39

www.redderboomverzorging.nl

www.lunchroomdewalvis.nl
Jan Boonplein 6, De Rijp

0299 67 19 92

EETCAFÉ

DE RIJP

Dag & nacht bereikbaar
06 3747  9301

Bel bij overlijden
06 1933 6162

Carla Bleesing
uitvaartbegeleiding

www.carlableesing.nl

eerman De Rijp bv

DE  VOLGER  1 ,  DE  R I JP , 
TEL :  0299  -  67  17  10

WWW.VEERMANDER IJP.NL

Camping Tuinderij Welgelegen

www.campingtuinderijwelgelegen.nl 

Raadhuisstraat 24a Graft

M.C van Voordenstraat 20 

1483GB De Rijp 

 M: 06 - 29565788 

W: schramwatersport.nl

A N N E T T E ’ S
G o rd i j n e n  &  v l o e re n

De Volger 22 • 1483 GA De Rijp 
0299 - 676676 • 06 - 39609590 

www.annett esgordijnen.nl

Poel Bloembollen
Zuiddijk 9  1483 MA  De Rijp 

06 - 23796797

EBTL – Trainingen en Logistiek
Hendricus de Goedeweg 26
1462 MX Middenbeemster

Tel: 06-30040793
www.ebtl.nl

Galjoen 41
1483 TM  De Rijp
0299 - 67 34 25

fataam@ziggo.nl

WIJ ZIJN SNEL, 

VAKKUNDIG EN

BETROUWBAAR

I N S T A L L A T I E B E D R I J F

Morgenstraat 10
1483 TE De Rijp

Info@braakstukadoors.nl
www.braakstukadoors.nl

Marcel Groen • 06 - 22414763
info@bouwbedrijfpietgroen.nl

075 - 6411353 
Provincialeweg 1

1488 AN Starnmeer
 www.bouwbedrijfpietgroen.nl

Marcel Groen • 06 - 22 41 47 63
info@bouwbedrijfpietgroen.nl • 075 - 64 113 53 

Provincialeweg 1, 1488 AN Starnmeer

www.bouwbedrijfpietgroen.nl 

nieuwbouwonderhoud restauratie renovatie
Marcel Groen • 06 - 22 41 47 63
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Piet Stoop verzekeringen Zuideinde 2, 1483 BZ  De Rijp
T 0299 67 11 66, F 0299 67 45 47, E Piet@stoopverzekeringen.nl

Wij feliciteren Klous Uitvaartverzorging met het 100 jarig bestaan!
Jan en Jim, van harte gefeliciteerd met 100 jaar! bijzonder werk.

    Jaap Klaver

foto: Rouwbootje in de Eilandspolder – Rondvaart De Rijp

Opa Jan Klous

Harm  Klous

Jan Klous voor de rouwstoet uit

De huidige locatie van Klous Uitvaartverzorging 

bedrijf zijn wij groter geworden. 

Mede daardoor is Jim er in 2011 bij-

gekomen."

Jim Verharen: “Ik werkte eerst bij de 

marechaussee. Daarna heb ik de 

overstap gemaakt naar de politie. 

Echter daar kon ik mijn draai niet 

vinden. Inmiddels kreeg ik een rela-

tie met Lotte, (de dochter van Jan en 

Hillegonda). Door de verhalen en er-

varingen van Jan raakte ik geïnteres-

seerd in het uitvaartvak. In 2012 heb 

ik de opleiding uitvaartverzorger bij 

Docendo gevolgd, maar het meeste 

heb ik van Jan in de praktijk geleerd. 

Een vaste aanstelling bij Klous Uit-

vaartverzorging werd een feit. Lotte 

en Gijs (de zoon van Jan en Hillegon-

da) hebben een ander pad gekozen 

voor hun carrières. Het mooie aan 

dit vak is het mensenwerk. Dat 

maakt het prachtig om te doen. 

Soms is het ook zwaar, met name als 

het dichtbij komt. Maar daarnaast is 

het wél fi jn dat je kunt bijdragen aan 

een zo mooi mogelijk afscheid.”

Manieren van afscheid nemen

"Waar vroeger de uitvaarten eigen-

lijk voornamelijk in de kerk plaats-

vonden, is er veel in ons 100 jarig be-

staan veranderd. Tegenwoordig is er 

van alles mogelijk en dat maakt ons 

werk zo mooi. 

In de afgelopen jaren hebben wij 

veel mooie en bijzondere verzoeken 

gekregen. In sommige gevallen 

moesten de wetboeken er op nage-

slagen worden en in andere gevallen 

moesten we gewoon ons gezond 

verstand gebruiken om deze wensen 

uit te voeren. 

vervolg pag. 1  van deze krant...

Zo hebben wij op een mooie koude 

dag in januari de veerpont van Am-

sterdam naar Pampus gehuurd. 

vervolg pag. 5 van deze krant...



14 FEBRUARI  2023  |  DE UITKOMST  |  PAGINA 12 

DEZE ONDERNEMERS FELICITEREN JAN EN JIM VAN   KLOUS UITVAARTVERZORGING   MET HET 100-JARIG JUBILEUM

De Volger 8

1483 GA De Rijp

T (0299) 67 41 99

www.ronaldgroot.com

Tel: 06 53612920
vanloonkeukenmontage@gmail.com

Hondenschool Jottem!

De Rijp, 06 - 235 73 198

sharon@hondenschool-jottem.nl

www.hondenschool-jottem.nl

WWW.RIJPERWIELERBOETIEK.NL

0299 67 34 64   /  
06-29834918

Rechtestraat 92
1483 BE  DE RIJP
t. +31 299 67 31 07
m. +31 6 17 68 45 13
vincent@bbrh.nl
www.bbrh.nl

Rechtestraat 92
1483 BE  DE RIJP
t. +31 299 67 31 07
m. +31 6 17 68 45 13
vincent@bbrh.nl
www.bbrh.nl

Kerkstraat 32C
1483 BN  DE RIJP

www.bbrh.nl 

De Volger 10 • 1483 GA De Rijp
Tel.: 0299 674188 

info@autoschadederijp.nl
www.autoschadederijp.nl

20% KORTING 

Vraag naar de voorwaarden

Actie geldt t/m 28 februari 2019

OP GORDIJNEN20% KORTING 

Vraag naar de voorwaarden

Actie geldt t/m 28 februari 2019

OP GORDIJNEN

www.woonwinkelpeterweiss.nl

S. Visserstraat 9
1483 GD De Rijp

Tel. 0229 27 77 91

M.C. van Voordenstraat 16
De Rijp

0299 - 67 28 00
www.stebaelectro.nl

Danny Veenman
06 46 217 939

Vincent Klinkhamer,
06 53 929 336 

info@davibouw.nl
www.davibouw.nl

Telefoon: 06 29 58 85 29
Klipper 43, De Rijp

www.hairstylistejolanda.nl

Hairstyliste JolandaHaar en meer

Hairstyliste
Jolanda van Lunteren

VAN DRIEL
meubelstoffering

Bedrijventerrein De Volger  
M.C. van Voordenstraat 10  De Rijp

Mob. 06 51 13 17 27 
E:  m.van.driel@quicknet.nl 

ALKMAAR

NOTARISKANTOOR RO E M

Kralingergracht 15

1483 AH De Rijp

Telefoon 0299 67 19 01

notaris@notarisroem.nl

www.notarisroem.nl

Dag en nacht bereikbaar 

06-83986565
info@gaia-uitvaart
www.gaia-uitvaart.nl
www.afscheidshuis-gaia.nl

U i t v a a r t b e g e l e i d i n ggg
& A f s c h e i d s h u i s

Gaia

Liefde houdt niet op...
waar het leven eindigt

Faunastraat 82
1531 WH Wormer,
tel. 075 6425151

info@brouwer-louwrink.nl

Brouwer-Louwrink

www.buitenkansmetans.nl

Dorpsomroeper
Jan Geert de Eerste

& echtgenote

Westeinde 3  De Rijp
0299 - 67 32 92
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GRAFMONUMENTEN
De keuze voor een passende grafsteen is vaak een 

lastige opgave in een moeilijke periode. Om de juiste 
keuze hierin te maken, helpen wij u graag. In onze 

uitgebreide showroom nodigen wij u uit om samen te 
kijken naar mogelijkheden, zoals vorm, kleur en materiaal.

Otterkoog 69 Alkmaar, Tel. 072-5620350
info@swartnatuursteen.nl

www.swartnatuursteen.nl | www.urnenwens.nl

SWART 
NATUURSTEEN 
STEENHOUWERIJ 

Jan en Jim van Klous Uitvaartverzorging van harte gefeliciteerd met julie 100-jarige jubileum

Met diep respect voor de familie Klous.

Van harte gefeliciteerd namens de 
familie Blokdijk van het Wapen van Münster.

G r o t e  D a m  3  |  1 4 8 3  B K  D e  R i j p  |  0 2 9 9 - 6 7 1 4 9 6  | 
i n f o @ w a p e n v a n m u n s t e r. n l  |  w w w. w a p e n v a n m u n s t e r. n l

vervolg pag. 3  van deze krant...

We zijn toen met een groot gezelschap en de 

overledene aan boord over de grachten van 

Amsterdam gevaren. Tijdens de vaartocht was 

er ruimte om herinneringen met elkaar op te 

halen, muziek te luisteren en dit onder het ge-

not van een hapje en een drankje. Ondanks dat 

dit letterlijk een “uitvaart” was, hadden deze 

mensen ontzettend genoten van de vaartocht 

tijdens dit afscheid.

Ook intieme uitvaarten blijven bij. Een uitvaart 

in een huiskamer met alleen het gezin, klein-

kinderen op schoot en een dominee die voor 

gaat, een afscheid in de schuur van een boer-

derij of gewoon in de tuin. Iedere uitvaart is 

anders en dat maakt het bijzonder."

Vervoer

"In de afgelopen 100 jaar is ook het 'laatste 

ritje' erg veranderd. Vroeger werden de dier-

bare in een kist op de schouder van huis naar 

de kerk gebracht. Hoewel wij nog veel met de 

lopende baar de ritjes in het dorp doen, gaat 

het ook vaak anders. Naast de traditionele 

rouwauto hebben we in de afgelopen jaren 

van veel verschillende vervoersmiddelen ge-

bruikgemaakt: bus, paard en wagen, kaasbrik, 

bakfi ets, op de vrachtauto, in de camper, ach-

ter in de eigen pick-up, werkbussen, tuinders-

vlet en ga zo maar door. Zo veel mensen, zo 

veel wensen."

Een laatste groet aan de Eilandspolder

Condoleance

"Voorheen gebruikte wij voor opbaringen en 

condoleances het gemeentelijk mortuarium 

naast de Sint Bonifatiuskerk. Sinds 2014 maken 

wij gebruik van ons eigen pand Rechtestraat 

118, de voormalige ‘Skarrelaer’. Een mooie rui-

me ruimte waar gelegenheid is voor opbaren, 

condoleren én om afscheid te nemen van een 

dierbare. De onderneming bevindt zich in het 

oude centrum van De Rijp middenin de leven-

digheid van het dorp tussen de beide kerken 

en begraafplaatsen." 

Wij hopen u vanuit deze locatie nog veel jaren 

van dienst te mogen zijn.

Klous Uitvaartverzorging

Jan Klous en Jim Verharen

Rechtestraat 118,

1483 BG De Rijp

www.klousuitvaart.nl
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Al me�  dan 100 ja�  
de specialist van De Rijp 

en � s� eken!

Dekker BV
installatiebedrijf

Bamestraweg 21
1462 VM

Middenbeemster
0299 68 14 26

S. Visserstraat 15, 1483 GD De Rijp
0299 67 22 79

info@abcassurantien.nl
www.abcassurantien.nl

Omdat verzekeren voor ons en ABCtje is.

Westeinde 3A, 1483 EA  DE RIJP

0299-397372 / 06-23036423

www.anneliesvoetservice.nl

Driemaster 11

1483 WB De Rijp

www.darijkes.nl

DA Drogisterij
C. en F. Rijkes

Rechtestraat 65  De Rijp
0299 67 23 83

www.ascoba.nl

Verkoop / Aankoop
Verhuur / Aanhuur
Vastgoed beheer

Taxaties

Geniet van 
een prachtige rondvaart 
door de Eilandspolder

Info: 
www.rondvaarteilandspolder.nl 

Piet van Marle 
06 14 34 07 60

Graft De Rijp

Driemaster 3
1483 WB Graft De Rijp 

T: 0299 67 16 19

Logopediepraktijk Graft-De Rijp

Mirjam Smal-Beltz
Kerkstraat 27

1483 BM De Rijp
06-33005519

Woude 32 | De Woude
075 641 17 31 

www.kombof.nl

Grote dam 2, De Rijp
06 52536909

W: lilyandme.nl

Ook voor alle 
emotionele 
momenten

Noordeinde 12, Grootschermer
W: hetgenotvangrootschermer.nl

0299 - 67 55 13

Rechtestraat 146, De Rijp
0299 67 47 42

cmmediateksten.nl

 Aupers Altena Pensioenconsultancy
Julianalaan 2-B. 1483 VE De Rijp 

E: agnes@aapc.nl
W: www.aapc.nl

SPECIALIST IN PENSIOENEN
& INKOMENSVERZEKERINGEN

  
E: uitvaartbureau@funeralassist-nh.nl

W: www.funeralassist-nh.nl

T: 020 800 3561    

Uitvaartvereniging 
De Laatste Eer Grootschermer e.o.
W:de-laatste-eer-grootschermer.nl

Zorgcirkel 
De Mieuwijdt

Thuiszorgteam De Mieuwijdt

Voor liefdevolle aandacht en 
professionele zorg en ondersteuning. 

Bij u thuis of bij ons.

Bel 088 55 99 500
www.zorgcirkel.nl
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Jan en Jim gefeliciteerd met jullie 100-jarig bestaan 

en bedankt voor de fi jne samenwerking.

Namens de medewerkers van de Regio-krant de Uitkomst

DE VOLGER 25 | 1483  GA  DE RIJP |  TELEFOON: 0299 -  67 22 74

E-MAIL:  ADVERTENTIE@DE-UITKOMST.NL |  WWW.DE-UITKOMST.NL

Uitvaartbusservice.nl

PERSOONLIJK VERVOER EN BEGELEIDING

UITVAARTBUSSERVICE.NL

feliciteert Jan en Jim met het 100-jarig
bestaan van Klous Uitvaartverzorging.

Geniet van dit prachtige jubileum en
bedankt voor de fijne samenwerking.

Wij willen Jan en Jim van harte feliciteren met deze prachti ge 
mijlpaal. Op naar nog vele jaren fi jn samenwerken. 

 Groeten Hein, Kelly en team Oudejans

Rechtestraat 106  |  1483 BE De Rijp  |  tel. 0299 67 14 91
www.restaurantoudejans.nl

Is er iemand in jouw omgeving overleden en wil je de 
nabestaanden laten weten dat dit je heeft geraakt.

Met een mooi rouwbloemstuk of rouwboeket 
laat je weten dat je meeleeft.

Wij zijn gespecialiseerd in rouwbloemwerk, 
wij maken persoonlijke rouwbloemstukken in 

verschillende stijlen, kleuren en vormen.

Wij bedanken Uitvaartcentrum Klous voor de fi jne 
samenwerking en gefeliciteerd met het 100 jaar bestaan.

Rijperweg 52a   |  1462 ME Middenbeemster  |  Tel. (0299) 671513
www.seasons-bloemist.nl

“op een dag van afscheid geven bloemen troost”

Middenbeemster- De enthousiaste onder-

neemster Marinka Beeker is met haar eerste 

bloemenzaak in Edam begonnen, in 2000 ging 

zij met haar bedrijf naar het centrum van De 

Rijp. In 2008 verhuisde zij naar het Midden-

beemster. Haar specialisatie ligt bij rouwboe-

ketten, maar zij heeft daarnaast een grote sor-

tering bloemen, planten, cadeauartikelen en 

woonaccessoires.

Rouwboeket kiezen

Afscheid nemen van iemand die geliefd was, is 

zwaar. Bloemen kunnen de pijn wellicht een 

beetje verzachten. Met de keuze kan Marinka 

in een persoonlijk gesprek u helpen. “In het ge-

sprek wat ik met de klant heb laat ik voorbeel-

den uit een boek zien en vraag wat de persoon-

lijke wensen zijn, zo ontstaat er in het gesprek 

een idee voor een bloemstuk wat passend is 

Bloemen geven troost

bij de overledene. Wat wij met veel liefde iets 

speciaals van zullen maken.” De bloemwerken 

kunnen gemaakt worden in verschillende ma-

ten en vormen met een lint (diverse kleuren 

mogelijk) of met een mooie kaart waar zij ook 

veel keuze in hebben.

Sympathie boeket

“Wat we de laatste jaren al meer vraag naar 

krijgen is een ‘sympathie boeket’, dit is een 

boeket voor de familie van degene die is over-

leden. Vooral om liefdevolle troost te geven en 

een hart onder de riem te steken. Dit wordt 

door de familie als erg ‘warm’ ervaren.”

Seasons, Rijperweg 52a, 

Middenbeemster

T: 0299 67 15 13

W: www.seasons-bloemist.nl

Coen Heemeijer van Uitvaartbusservice.nl: “Ik 

vond mijn 10-jarig jubileum al een feest, maar 

vergeleken met Klous Uitvaart verzorging be-

gin ik nog maar net. Al jaren mag ik heel prettig 

met Jan en Jim samenwerken. Ze navigeren mij 

met de prachtigste routes door de mooie 

noord Hollandse polders naar de crematori-

ums en begraafplaatsen. Zo weten zij voor de 

familie er altijd een mooie en persoonlijke uit-

vaartdag van te maken. Deze bijzondere ma-

nier van rouwvervoer om een dierbare te bege-

leiden tijdens de laatste reis heeft de volgende 

voordelen: U kunt uw dierbare op deze manier 

begeleiden tot het laatste moment. U heeft de 

beschikking over een eigen sfeervolle ‘huiska-

mer’ in de bus.

Het is mogelijk om uw eigen eten/drinken/mu-

Uitvaartbusservice.nl
ziek mee te nemen in de bus. U blijft als 

groep blijft bij elkaar en reist gezamenlijk 

naar de (verschillende) locatie(s).

Geen zorgen om de routebeschrijving of de 

parkeerplaatsen bij de uitvaartlocatie.

Soms gaan er hapjes en drankjes mee in de 

bus, of we maken een tussenstop bij Opa’s 

favoriete ijssalon.... Bijna alles is mogelijk 

en juist dat maakt het inzetten van de Uit-

vaartbus zo’n bijzondere manier van rouw-

vervoer. De reacties achteraf zijn hartver-

warmend!  Ik werk graag samen met Klous 

Uitvaartverzorging.”

www.uitvaartbusservice.nl

06 285 285 02

info@uitvaartbusservice.nl



14 FEBRUARI  2023  |  DE UITKOMST  |  PAGINA 16 

KLOUS UITVAARTVERZORGING  GEFELICITEERD MET HET 100-JARIG JUBILEUM & BEDANKT VOOR DE FIJNE SAMENWERKING

Klous uitvaartverzorging, 
van harte gefeliciteerd met 
jullie 100-jarig bestaan.

team Waerdse Landen DELA


