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“Uitvaartsector blijft mooie stiel”
In deze reeks gaan we op
zoek naar families waar de
liefde voor het vak wordt
doorgegeven.

TIMMERMAN UITVAARTCENTRUM

De zaak

De mensen

Op 1 januari 1977 ging begrafenisonderneming Jos Timmerman-De Lille in de Steenbrugsestraat 3 in Loppem van
start met een kleine toonzaal
en een lijkwagen. Toen in
1982 een begrafenisonderneming in Sint-Michiels stopte,
werd deze zaak overgenomen en een tweede filiaal
geopend in de Dorpsstraat
37. Tien jaar na de start
kwam het eerste funerarium
in Loppem tot stand. In 1991
werd de eenmanszaak omgevormd tot vennootschap.
Twintig jaar na de oprichting
werd een tweede funerarium
geopend in Sint-Michiels en
vier jaar later nog een in
Oostkamp. In 2010 opende
het vernieuwde uitvaartcentrum in Loppem met aula.

G

Jos Timmerman (66) werd als
zesde in gezin van 14 kinderen
geboren. Hij groeide op op het
Evershof aan het Kasteel van
Loppem, liep lagere school in
Loppem, leerde de stiel van
schrijnwerker-meubelmaker in
de vakschool van Brugge en
ging op zijn 18de aan het werk
bij een schrijnwerker in Moerbrugge. Van daaruit groeide de
interesse om een begrafenisonderneming te starten.
G Echtgenote Monique (66) is
afkomstig van Moerkerke en
stamt ook uit een landbouwgezin. Monique is regentes snit
en naad.
G Dochter Nele (38) heeft nog
twee broers Bart (41) en Stijn
(33), is getrouwd met Jan de
Grande (40) en de mama van
Fien (8) en Marie (2).
Nele en Jos Timmerman van Uitvaartcentrum Timmerman in Loppem, Sint-Michiels en Oostkamp. (Foto MDW)

LOPPEM q Toen Nele Timmerman 15 jaar geleden – met de start
van het filiaal in Oostkamp – haar job als boekhoudster opgaf en
mee in de ouderlijke zaak aan de slag ging, was de toekomst van
het uitvaartcentrum verzekerd. Ook echtgenoot Jan schaarde zich
onder de familieparaplu. Zo gaat Uitvaartcentrum Timmerman als
een florissant familiebedrijf haar veertigste verjaardag tegemoet.
DOOR MARIO DE WILDE

Nee, voor schoonzoon en echtgenoot Jan de
Grande was het niet evident om in 2003 de
stap naar de uitvaartsector te zetten. Zijn
toekomst was aanvankelijk elders uitgetekend, maar in Jeugdhuis Thope in SintMichiels was hij bestuurslid en daar leerde
hij op een blauwe maandag Nele kennen.
Vermits Nele spreekwoordelijk tussen de
doodskisten en bidprentjes opgroeide, staat
er nu een tweede generatie Timmerman
mee aan het roer. “Voor veel mensen lijkt
het misschien vreemd, maar de uitvaartsector is en blijft een mooie stiel. We ervaren
nog steeds veel dankbaarheid van de families die beroep op ons doen en dat motiveert. Bovendien is het elke dag steeds wat
anders”, begint Nele.
Intussen hebben papa Jos en mama Monique al veel taken uit handen gegeven en
doen ze het wat rustiger aan. Alhoewel…
Jos verzorgt nog steeds ceremonies, voornamelijk in de aula in Loppem maar ook
nog in de kerk. Monique helpt nog bij de
boekhouding en samen zijn ze nog vaak het
gezicht van het funerarium in Loppem.
“Mijn echtgenoot Jan en ik zijn nu de zaakvoerders en ook wij verdelen de taken onderling”, vervolgt Nele. “Vermits we in

Oostkamp wonen, zijn we, samen met onze
vaste medewerker Tim Berteloot, het aanspreekpunt voor het funerarium in Oostkamp. In Sint-Michiels staat medewerkster
Nancy De Rous in voor de ontvangst en
helpt zij ook bij de administratie. Daarnaast
kunnen we ook nog beroep doen op onze
vaste dragers en losse medewerkers die
meehelpen bij de diensten in de kerk. Er is
hier trouwens zoveel te doen dat we geen
probleem hebben om het werk verdeeld te
krijgen: de diensten in de aula, drukwerk,
regelingen, overbrengingen, plaatsen van
grafmonumenten,...”

FAMILIAAL KARAKTER
Bij Uitvaartcentrum Timmerman tracht
men nog dagelijks het familiale karakter
van de onderneming te benadrukken. “Ook
onze langst dienstdoende drager Joseph
Van Loo is familie van ons. Hij is de
schoonbroer van papa en mijn nonkel. Hij
heeft er 20 jaar dienst op zitten. Tim en
Nancy zijn weliswaar geen familie, maar als
medewerkers zijn ze even waardevol. Verschillende visies houden elkaar op scherp
en we proberen en slagen erin om elke dag
als een goed team samen te werken! Ik ben
trots op mijn ouders en over de manier
waarop ze samen de zaak lieten groeien.”

HAMVRAGEN
WAS VROEGER ALLES BETER
DAN NU?

Jos: “Nee, maar vroeger was alles wel
veel eenvoudiger, er waren minder
keuzes en ook minder overtuigingen.
De diversiteit aan overtuigingen en
wensen maakt het vandaag dan weer
wel uitdagender en leert ons de kunst
van de diplomatie te beheersen.”

IS DE JEUGD NOG
ONDERNEMEND GENOEG?

derne snufjes. Ook taal is meer haar
ding. Het drukwerk en de teksten voor
de diensten in de aula werkt ze liever
zelf uit en ze kan het beter dan ik. We
kunnen elkaar op die manier goed
aanvullen en in de aula zijn we een
complementair duo en voelen we ons
samen op ons best.”

IK ERGER ME SOMS AAN MIJN
PAPA/DOCHTER OMDAT…

Nele: “Ja, mijn ouders zijn er ook trots
op dat alle drie hun kinderen zelfstandig door het leven gaan. Dat is ook het
duidelijkste bewijs dat de jeugd nog
ondernemend is.”

Nele: “Eigenlijk erger ik mij heel weinig,
denk ik. Mijn vader zegt meestal net
wat ik op dat moment aan het denken
ben en omgekeerd is dat ook zo. Dat is
heel fijn, we zitten daardoor op dezelfde golflengte.”

WAT KAN MIJN PAPA/DOCHTER
VEEL BETER DAN IK?

LEVE DE TOEKOMST VAN DE
WEBWINKELS?

Jos: “Mijn dochter Nele kan beter overweg met de computer en met alle mo-

Jos: “De computer is inderdaad iets wat
we voor een groot stuk aan ons laten
voorbij gaan. Gelukkig hebben we een
jongere generatie binnen ons bedrijf
die daar meer in bedreven is.”

Nele: Mijn vader kan beter ceremonie
doen. Hij heeft altijd alles meteen gezien, vaak al van voor het gebeurd is.
Bovendien is hij zeer alert en opmerkzaam en dat is als ceremoniemeester
natuurlijk zijn grootste troef. Nu besef ik
daar het grote voordeel van, maar als
kind konden we toch niet te veel achter
ons vader zijn rug uitsteken.”

Nele: “Dat dit de toekomst is voor
iedereen, daar zijn we ons zeer goed
van bewust. Voor mijn eigen aankopen
beperk ik dit bewust en apprecieer ik
de service van onze collega-zelfstandigen.”

