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Wist u dat...
■
■
■
■
■

Het perkje voor het koetshuis is opgeknapt?
Komt u gerust eens kijken!
U bij ons kunt pinnen?
Voor het dragershuisje azalea’s zijn geplant?
Onze wijkagent vaker surveilleert vanwege overlast van hondenpoep?
Wij elk jaar meedoen aan de Week van de Begraafplaats? Op 31 mei en 4 juni
organiseerden we rondleidingen op onze begraafplaats. Benieuwd naar de foto’s?
Ze zijn te zien op www.oudeikenduinen.nl.

Rondwandelingen
Er zijn recent twee nieuwe
rondwandelingen ontwikkeld:
■ 1 voor de linkerkant van de
begraafplaats
■ 1 voor de rechterkant van de
begraafplaats
Beide rondwandelingen duren ongeveer
1,5 uur en zijn erg populair.
De routes zijn af te halen bij de receptie.
Ga naar onze website om de routes
te bekijken.
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Nieuw in ons team:
Leslie van der Kruk
Mijn naam is Leslie van der Kruk. Ik ben 45
jaar oud en sinds 1 januari 2016 werkzaam
op begraafplaats Oud Eik en Duinen als
assistent coördinator. Ik heb ruime ervaring
met het werken in het groen op een
begraafplaats. Mijn werkzaamheden zijn
weliswaar gericht op het groen, maar ik
assisteer bijvoorbeeld ook bij het maken
van de graven. Ik wil dat de uitstraling van
de begraafplaats optimaal is en daar zal ik
mijn uiterste best voor doen, samen met
mijn collega’s.

Begraafplaats Oud Eik en Duinen
Laan van Eik en Duinen 40
2564 GT Den Haag
Telefoon: 070 - 447 00 00
Fax:
070 - 323 78 56
E-mail: oudeikenduinen@monuta.nl
Internet: www.oudeikenduinen.nl

Verzin een mooie naam voor onze ecologische muur
De buitendienstploeg is begonnen met het
bouwen van een muur aan de achterkant
van de begraafplaats. Deze muur bestaat
uit oude grafstenen van graven waarvan de
grafrechten reeds verlopen zijn. De muur
is nog niet af, maar u kunt al een gedeelte
bekijken. De jury heeft unaniem gekozen
voor de naam: Versteende Stilte.

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief
zond mevrouw Schraven deze naam in en
ontving ze onlangs een leuke attentie als
dank.
De stichting Vrienden van Oud Eik en
Duinen is van plan een donatie te doen voor
deze bijzondere herinneringsplek op de
begraafplaats. Hierover leest u meer in de
volgende nieuwsbrief.

Openingstijden begraafplaats
De begraafplaats is het hele jaar
van zonsopgang tot zonsondergang
geopend.
Openingstijden kantoor
Ons kantoor is van maandag tot en
met vrijdag, van 09.00 uur tot 16.00
uur geopend.
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Wist u dat...
■
■
■
■
■

Ton Jansen per 1 april met pensioen is?
U bij ons kunt pinnen?
Monuta Innemee ieder jaar de dag van de verpleging ondersteunt?
Monuta Innemee familiekamers heeft waar u 24/7 bij uw dierbare kunt zijn?
Monuta Innemee een unieke samenwerking heeft met begraafplaats Oud Eik
en Duinen, waarbij u een waardecheque van € 250,- kunt krijgen?

Nieuwe
uitvaartverzorger
Remi Korfage

Bakfiets
uitvaart

Mijn naam is Remi Korfage en ik ben
sinds halverwege 2015 werkzaam
bij Monuta. Als uitvaartverzorger
ontmoet ik een grote diversiteit
aan mensen en dat maakt mijn vak
boeiend. Daarnaast kan een familie
maar één keer afscheid nemen van
hun dierbare en dat moet perfect zijn.
Het is dan ook bijzonder als de familie
mij na een uitvaart een knuffel geeft,
terwijl ik ze pas een week ken. Dat
geeft mij een voldaan gevoel, want
dat betekent dat ik bijgedragen heb
aan een waardig afscheid en mooie
herinnering.

Collega René Heijnen heeft niet lang
geleden een bijzondere uitvaart mogen
verzorgen. De familie koos wel voor een
heel bijzonder vervoersmiddel om hun
dierbare te begeleiden naar de laatste
rustplaats, namelijk een bakfiets!
Op de foto ziet u de zoon van de
overledene zijn vader op de bakfiets naar
het crematorium rijden. Een prachtig
plaatje, vindt u niet?

Pensioen
Ton Jansen
Na een loopbaan van 14 jaar als uitvaartverzorger bij Monuta geniet Ton Jansen nu
van zijn welverdiende pensioen.

Facebook/social media
Wist u dat Monuta Innemee een eigen
Facebookpagina heeft?
Wij plaatsen elke week een bericht
en houden u op die manier op de
hoogte van het reilen en zeilen van ons
uitvaartcentrum.
Like ons en blijf op de hoogte!
www.facebook.com/MonutaDenHaag

Wij willen Ton hartelijk danken voor zijn inzet
en wensen hem veel plezier!
Monuta Innemee
Laan van Eik en Duinen 38-40
2564 GT Den Haag
Telefoon: 070 - 360 39 05
Fax:
070 - 352 39 81
E-mail: innemee@monuta.nl
Internet: www.monuta.nl/denhaag

Openingstijden kantoor
Ma t/m vr van 09.00 tot 16.00 uur.
In geval van een overlijden zijn wij 24 uur
per dag bereikbaar, ook in het weekend.

