
Donderdag 
Brainstorm informatiebijeenkomst

Vrijdag
Voorbereiden gesprek laatste wensen

Zaterdag
Tennis bij Te Werve

Zaterdag
Wandelen tijdens de  

verjaardag van mijn zus

Vrijdag
Spreekuur bij Cosy Cosas

Donderdag 
 In gesprek met Marcel van Zijderveld

Mariët Westerduin woont in Rijswijk en is sinds dit jaar zelfstandig én 
onafhankelijk uitvaartbegeleider bij Westerduin Uitvaart. Mariët staat 
voor persoonlijk, met aandacht en oog voor detail. Zij luistert naar de 
verhalen over het leven dat de overledene heeft geleefd. Het afscheid 
van een dierbare wordt zo een herinnering waarmee je verder kunt. 

Mijn agenda:

Mariët
Westerduin
Ik gebruik alleen nog maar een digitale agenda: altijd en overal bij 
de hand.

Donderdag
’s Ochtends heb ik een kop koffie bij een vriendin gedronken. Ze wil 
alles weten van mijn eerste maand als ondernemer. Ik vertel haar 
dat ik vooral veel bezig ben met netwerkgesprekken, bezoeken van 
uitvaartlocaties en alternatieve locaties voor een mooie afscheids-
ceremonie.

In de middag heb ik een afspraak voor de belettering van mijn auto. 
We raken verder aan de praat en Marcel vertelt over ideeën die hij 
heeft: in plaats van bewegend beeld een expositie. Om letterlijk en 
figuurlijk stil te staan bij het leven dat iemand heeft geleefd. Inspire-
rend!

In de namiddag een brainstorm voor een informatiebijeenkomst over 
verlies en rouw, die ik in november samen met Esther van Apeldoorn 
van Feelz organiseer. 

Vrijdag
Interview met Het krantje voor de rubriek ‘Ondernemer van de 
week’, in de winkel Cosy Cosas. Elke eerste en derde dinsdag ben 
ik daar van 10.00 tot 11.30 uur beschikbaar voor alle vragen op het 
gebied van verlies en afscheid nemen. In de middag een afspraak bij 
UDC Delft om de laatste update te krijgen over vervoer en laatste 
eervolle verzorging. Sinds corona is daar nogal wat in veranderd. 
 Fijne  partners om mee samen te werken! ’s Avonds een gesprek over 
iemands laatste wensen, altijd indrukwekkend. 

Zaterdag
In de ochtend een tennisles bij Te Werve. Daarna naar mijn zus in  
Rijen om haar 60ste verjaardag te vieren. Gezellig met haar vriendin-
nen. ‘s Middags een quiz die ik voor haar heb gemaakt. Hilarisch!  
In de avond ga ik thuis nog even aan het werk voor KWF Kanker- 
bestrijding en de alternatieve Samenloop voor Hoop op 14 juni. •
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