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Primeur: ingesproken rouwbrief
Frits Spierings uit Helmond start met
ingesproken rouwberichten. Hans Kuyper
uit Olland begint een Uitvaartomroep.
door Tonny Peeters
e-mail: t.peeters@ed.nl
HELMOND – Uitvaartondernemer

Frits Spierings uit Helmond heeft
een primeur in de uitvaartbranche. Als eerste in de regio
biedt hij gesproken rouwberichten en dankbetuigingen aan. Hiervoor werkt hij samen met de Uitvaartomroep uit Olland (Sint-Oe-

Forse groei
kamers
in hotels

denrode). Het bedrijf van Hans
Kuyper heeft ook een nieuwtje in
de uitvaartbranche. Vanaf 1 september zendt hij dagelijks een 2,5
uur durend programma op internet uit over alles wat met een uitvaart te maken heeft. Twaalf mensen werken vijf dagen per week
aan interviews met onder meer
advocaten, notarissen en uitvaartondernemers.

Deze ontwikkelingen passen in
het beeld van een branche die in
rap tempo aan het veranderen is.
Steeds vaker worden moderne
middelen ingezet bij een eerbetoon aan een overledene. Nieuw
is het laten inspreken van rouwberichten door een professionele
omroeper. Kuyper, die een bedrijf
heeft met allerlei spullen en diensten op het gebied van uitvaarten,
bracht onder meer uitvaartondernemer Spierings uit Helmond
hiervan op de hoogte. Beide firma’s werken al tientallen jaren samen. Eigenaar Frits Spierings
ging meteen overstag. Volgens
hem is een gesproken bericht
‘een stuk persoonlijker’ dan een

rouwkaart. Hij krijgt een mail
met het geluidsbestand van Kuyper. Spierings stuurt het dan door
naar de nabestaanden. „Ik ben er
heel enthousiast over. Nabestaanden krijgen het bericht netjes en
professioneel voorgelezen. Je kunt
het bericht ook zelf via internet
versturen. Dan kun je de link op
jouw Facebookpagina zetten bijvoorbeeld.”
De berichten worden ingesproken door professionele omroepers
van zowel commerciële als
niet-commerciële omroepen. Hij
wil niet zeggen om welke personen het gaat. Kuyper mag daar
niet over praten, zo is contractueel vastgelegd. „Een gesproken

bericht is een aanvulling op een
geschreven rouwbrief. Die brief
blijft, want die moet toch naar familieleden gestuurd worden. Een
gesproken bericht is bijvoorbeeld
fijn voor verenigingen waar de
overledene lid van was. Die clubs
kunnen het bericht, met foto, op
hun website plaatsen. Je stuurt
immers niet naar ieder clublid
een rouwkaart. Mensen moeten
toch steeds meer op de kosten letten.” Kuyper biedt zijn dienst
sinds deze week aan. Hij is al in
gesprek met enkele geïnteresseerde uitvaartondernemers.

Lees verder pagina 27: ‘Je raakt niet
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door Chiel Timmermans
e-mail:c.timmermans@ed.nl
HELMOND – In driekwart jaar tijd

is het aantal hotelkamers in Helmond explosief gegroeid. Komende maand is de uitbreiding van 70
naar 106 kamers bij hotel
West-Ende gereed. Half oktober
opende Hotel Suytkade – 138 kamers – al zijn deuren. Voeg aan
die cijfers het aantal kamers bij
Hotel Lambert (18) aan de Markt
toe en je komt op maar liefst 262
hotelkamers. Een verdrievoudiging van de 88 kamers die Helmond vorig jaar nog maar telde.
„Helmond heeft van oudsher veel
te weinig hotelkamers”, probeert
Stephan Koelemans, manager bij
Hotel Suytkade, de gigantische
groei in perspectief te plaatsen.
„Mensen moesten geregeld uitwijken naar Asten of Deurne, omdat
in Helmond de hotels vol zaten.
Je zag het tekort aan kamers ook
wel terug in de prijzen, die lagen
veel hoger dan elders in de regio.”

Weg met de
waterplanten

HELMOND - Met een amfibievoertuig werd gisteren het
Hemondse kanaal bij het Havenplein gemaaid. De waterplanten moeten eruit, omdat anders de pompen van de
fonteinen vastlopen.
De oogst was fors volgens schipper Harrie Verberne: „Er

zaten vier keer zoveel planten in als vorig jaar. Komt
denk ik door de zachte zomer.” Het eendenkroos laat
Verberne liggen: „Dat houdt het licht tegen, waardoor
de planten niet kunnen groeien.” foto Ton van de
Meulenhof
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Laarbeekse politici steggelen over aangifte
door Hein van Dooren
e-mail: h.vdooren@ed.nl
LAARBEEK – Wethouder Frans van

Zeeland (ABL) en fractievoorzitter Ria van der Zanden (PNL) liggen met elkaar overhoop. Van Zeeland beweert dat Van der Zanden
aangifte tegen hem heeft gedaan
vanwege het ronselen van stemmen. Van der Zanden bestrijdt
dat in alle toonaarden. Zij zegt dat
zij vermoedens had, maar dat zij

die voor zich had gehouden omdat er geen bewijs was.
Deze week maakte het Openbaar
Ministerie bekend dat er onvoldoende bewijs is voor het stelselmatige ronselen van stemmen
door Van Zeeland. De zaak is om
die reden geseponeerd. Van Zeeland is verheugd over die uitkomst. Hij was vanaf het begin
overtuigd van zijn onschuld,
maar de drieëneenhalve maand
dat hij moest wachten op de uit-

slag van het onderzoek, heeft
toch aan hem geknaagd, zegt hij.
Dat Ria van der Zanden achter
een van de twee aangiftes zat,
maakt hij op uit een brief die hij
heeft gekregen van het OM. Van
der Zanden maakte samen met
Van Zeeland deel uit van het
stembureau in Mariahout. Een
van de aangiftes zou gaan over
het vervalsen van een volmacht.
Daarvan kunnen slechts drie personen geweten hebben, zegt Van

Zeeland: hij, Ria van der Zanden
en een derde persoon. Omdat Van
der Zanden als getuige is opgeroepen en de derde persoon niet,
gaat Van Zeeland ervan uit dat zij
ook de aangifte heeft gedaan. Hij
vindt dat kwalijk omdat Van der
Zanden wel de officiële papieren
tekende waarin zij verklaart dat
in het Mariahoutse stembureau alles volgens de regels is verlopen.
„Ik heb ook later geen enkele melding gekregen van het hoofdstem-

bureau dat er iets aan de hand
was. „Het heeft mij enorm geraakt. Je krijgt het toch over je
heen gestort, terwijl je overtuigd
bent van je onschuld.”
Ria van der Zanden weet niet
waar Van Zeeland de beschuldiging vandaan haalt. „Het is zijn
waarheid. Ik heb geen aangifte gedaan.”
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