
Deze bijzondere Uitvaartbeurs is bedoeld 
voor iedereen die meer te weten wil komen 
over alle mogelijkheden rondom uitvaart. 
Uitvaarten zijn persoonlijker geworden. Er is 
veel ruimte voor individuele wensen van de 
overledenen en nabestaanden.
Nog lang niet iedereen weet wat de mogelijkheden 
allemaal zijn. Met deze Uitvaartbeurs maakt 
iedereen in Amersfoort en omgeving kennis 
met de lokale ondernemers die u hierbij kunnen 
adviseren en inspireren.

Toegang  
is gratis

De eerste  
uitvaartbeurs van 
Amersfoort 
Zaterdag 26  
november 2016
10.00 — 16.00

U bent van harte welkom!

Bij Leerhotel Het Klooster wordt u welkom geheten door studenten van 
Hotelschool Amersfoort, onderdeel van MBO Amersfoort. Studenten 
krijgen onderwijs van docenten en vakmensen in een situatie die zo 
dicht mogelijk bij de beroepspraktijk ligt. Hierin staan toegankelijkheid, 
ondernemerschap en vakkundigheid centraal. Binnen het concept 
‘Onderwijs in bedrijf’ heeft MBO Amersfoort eigen onderwijsbedrijven 
zoals Leerhotel Het Klooster, Fit Academie Bokkeduinen en de 
AdminCompany. Daarnaast werkt het nauw samen met bedrijven en 
instanties uit de regio om het beroepsonderwijs vorm te geven.

Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

Inspirerend
Vergaderen

Verrassend
Eten

Rustgevend
Slapen



Beleef
Bekijk
Ervaar

WELKOM BIJ  
LEERHOTEL HET KLOOSTER
Leerhotel Het Klooster organiseert de Uitvaarbeurs 2016 met 
een goede reden. Hier wordt het leven gevierd met etentjes, 
conferenties en huwelijksfeesten.

Ook wordt er stil gestaan bij het leven tijdens herdenkings-
diensten en condoleances. Onze inspirerende omgeving 
vormt het decor voor de Uitvaartbeurs. We heten u van harte 
welkom op zaterdag 26 november van 10.00 tot 16.00 uur. 
De toegang is gratis.

DE MOGELIJKHEDEN  
ZIJN EINDELOOS
Het is bijna niet te voorkomen. Woordgrapjes en de dood zijn 
bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Terwijl het leven 
zeker niet eindeloos is, zijn de mogelijkheden om daar bij stil 
te wel bijna eindeloos. Vandaar een Uitvaartbeurs. 

Op één plek op één dag ervaart u wat bedrijven en andere 
organisaties te bieden hebben rondom het thema uitvaart.  
Denkt u aan bloemisten, steenhouwers, muzikanten, druk-
kerijen en uitvaartorganisaties. Een beurs voor mensen die 
bewust in het leven staan en het einde daarvan.

WAT DOET U MET UW UITVAART?
Misschien een rare vraag, maar heeft u al een idee? Vroeg 
of laat is het zo ver en dan is het wel fijn als uw nabestaan-
den weten wat uw wensen zijn. Op zaterdag 26 november  
bieden wij u en uw naasten veel inspiratie tijdens de eerste 
Uitvaartbeurs in Amersfoort.


