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De Holle Eik

Informatieavond
Op dinsdag 17 mei om 19.00 uur  

organiseren wij een informatieavond  
bij De Holle Eik, Baron de Selysstraat 4  

in Houthem.
Op een laagdrempellige manier met een kop 
koffie en een stuk vlaai willen wij u kennis laten 
maken met alle aspecten rondom de dood.

Voor deze avond kunt u zich aanmelden via 
info@uitvaartstudio.com

Praten over de dood
geeft je leven meer betekenis
‘Ruim 1 op de 3 mensen praat nooit over de 
dood. Terwijl het juist waardevol is om samen bij 
de dood stil te staan, erover te praten en elkaar 
erbij te helpen. Het gesprek aangaan verbindt 
en verrijkt.’ (Bron: SIRE). 

Wij zijn blij met de campagne van SIRE en wij 
hopen dat het mensen aanzet tot denken en 
belangrijker tot praten over de dood. Praten 
over de dood maakt dat je nabestaanden weten 
wat je mooi zou vinden of juist absoluut niet 
zou willen. Praten over de dood geeft rust, zeker 
als het over ‘regelzaken’, gaat. Rust voor jou en 
diegenen die achterblijven!



Afscheid zoals jij dat wil
Uitvaartstudio helpt je bij het regelen en 
organiseren van een persoonlijke, betekenisvolle 
uitvaart. We nemen alle tijd voor je. Door 
aandachtig naar je te luisteren komen we tot 
een afscheid zoals jij het wil. 

Ons doel is het creëren van een afscheid dat 
troost, inspireert en tegelijkertijd past binnen 
jouw budget, want een mooi afscheid heeft 
niets met geld te maken. Vaak zorgen juist 
kleine details tijdens de uitvaart voor een warm 
en ontroerende herinnering. Je kunt dus altijd 
bij ons terecht. Het maakt niet uit of en waar je 
verzekerd bent. Bij ons ben je vrij in je keuzes en 
zit je niet vast aan verplichte afnames.

Gaan zoals je 
geleefd hebt
“Mensen vragen mij 
weleens waarom 
ik voor dit vak 
gekozen heb. Daar 
hoef ik niet lang 
over na te denken. 
Het is inspirerend, 

ontroerend, dankbaar en ontzettend fijn als 
wij een waardig en betekenisvol afscheid 
mogen verzorgen. Een afscheid dat in het 
teken van iemands leven staat. We bieden 
hulp, steun en troost aan nabestaanden en 
zijn pas tevreden wanneer zij hun dierbare in 
de afscheidsceremonie of uitvaart herkennen. 
Een afscheid met respect, troostrijk, met een 
lach en een traan. Een afscheid waarop iedereen 
met warmte terugkijkt. Dat is mijn doel en 
waarom ik voor dit vak gekozen heb.”

Persoonlijk contact is heel belangrijk
“Geen mens is hetzelfde. Om ervoor te zorgen 
dat alles loopt zoals de nabestaanden het in 
gedachten hadden, kom ik elke dag langs en 
neem ik alle tijd om een band op te bouwen. 
Zo leer ik meer over de overledene en ontdek 
ik waaraan de familie het meest behoefte heeft. 
Dat is voor iedereen 
anders. Daarom is 
het contact ook zo 
belangrijk. Mensen 
voelen zich snel op hun 
gemak bij ons. Hierdoor 
zijn ook de moeilijkste 
onderwerpen 
bespreekbaar.”

Marc Moors

Femke Ramaekers

Uniek, persoonlijk
en stijlvol
“Als lekendominicaan, 
voorganger en spreker 
bij uitvaarten, ont- 
wikkelde ik een goede 
antenne voor wat 
er bij families zoal 
leeft. De stap naar de 

uitvaartbranche voelde dan ook als bijna logisch. 
Ik luister, regel en neem graag alle praktische 
zaken uit handen zodat nabestaanden alle tijd 
voor het afscheid kunnen nemen. Mensen 
houden veel voor onmogelijk. Gelukkig weet ik 
altijd wel een weg te vinden. Een uitvaart is voor 
mij pas geslaagd wanneer de familie achteraf 
aangeeft dat het een uitvaart is geweest die 
hun dierbare overledene volledig recht heeft 
gedaan: uniek, persoonlijk en stijlvol.”

Kleis Adema


