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OP DE KOFFIE BIJ... UITVAART FRITS SPIERINGS
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Redacteur: Suzan Mulder
Terwijl Frits Spierings een rondleiding geeft
in zijn onlangs geopende rouwcentrum, vertelt hij over de voordelen van een kleine uitvaartonderneming en de vrijheid die iedereen,
ongeacht de afgesloten verzekering, heeft om
zijn eigen uitvaarder te kiezen. Samen met
zijn dochter Lieke runt hij het bedrijf met veel
aandacht voor persoonlijk contact en de kleine details die voor nabestaanden zo belangrijk
kunnen zijn.
Afscheid nemen in een prettige omgeving
Aan de Postelstraat in Helmond openden Frits
en Lieke in maart van dit jaar het Spierings
Rouwcentrum. Frits toont de sfeervolle rouwkamers die met veel zorg en aandacht zijn ingericht. Hier is het mogelijk om 24 uur per dag bij
de overledene te zijn of op elk gewenst moment
van de dag binnen te lopen. Het voelt, in tegenstelling tot de verwachting, warm en vertrouwd
aan in het gebouw. Familieleden ontvangen allen hun eigen sleutel, zodat ze niet bij elkaar aan
hoeven te kloppen voor toegang. In het centrum is een ontvangsthal, er zijn twee rouwkamers en er is een ruimte voor het verzorgen van
de overledene. Ook is er een keukentje voor het
zetten van koffie of thee of het opwarmen van
een maaltijd en een kamertje waar je je even
terug kunt trekken.
Wat kenmerkt Uitvaart Frits Spierings?
“Doordat wij met z’n tweeën werken, zal er altijd een vertrouwd gezicht zijn. Mensen hebben
steeds met dezelfde persoon van doen en niet
voor ieder onderdeel een andere contactpersoon. Wij vinden het bovendien belangrijk om
iedere uitvaart een persoonlijke tint te geven;

Lieke en Frits Spierings

omdat iedereen anders is. Daarnaast houden wij
de lijnen graag kort en houden we van duidelijkheid. We vinden het erg belangrijk, dat mensen
van tevoren weten waar ze aan toe zijn en ook
wat ze kwijt zijn. Want de omstandigheden zijn
vaak al moeilijk genoeg. Dan wil je niet ook nog
achteraf gedoe over onduidelijke afspraken.”
Wie kan er bij jullie terecht voor het regelen
van een uitvaart?
“Iedereen kan bij ons terecht. Veel mensen die
een uitvaartverzekering hebben afgesloten,

denken dat ze de uitvaart via de verzekering
moeten regelen. Dat is dus niet zo en jammer
genoeg weten maar weinig mensen dat. In het
kiezen van een uitvaartonderneming is iedereen
vrij. Juist bij zo’n belangrijke gebeurtenis als het
definitieve afscheid van een geliefd familielid kan
het van heel grote waarde zijn om zelf te mogen
kiezen voor een uitvaartonderneming waar je je
prettig bij voelt. Het kan goed zijn om van tevoren eens stil te staan bij de uitvaartonderneming
van uw keuze. Want als u op het moment van
een overlijden met de verzekering belt, zullen zij

u automatisch met hun eigen organisatie in verbinding stellen.”
Informatie aanvragen
Voor meer informatie over het laten regelen
van uw uitvaart door Uitvaart Frits Spierings
of het aanvragen van een boekje dat helpt
bij het bespreekbaar maken van uw wensen rondom het afscheid kunt u contact
opnemen met Frits en Lieke. Uitvaart Frits
Spierings, tel. 0492-525000 of neem een
kijkje op de website: www.spierings.com.

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

