
In  2001 startte het Draagstersgilde Hoeksche Waard. De dames die de 

overledene naar de laatste rustplaats dragen, hebben het druk. ‘Drie 

begrafenissen op een dag is geen uitzondering meer’. 

 

Met ca. 18 onafhankelijke dames zorgen wij voor een mooi afscheid. Mannen, 

vrouwen en helaas zelfs kinderen; een ieder wordt op passende wijze naar hun 

laatste rustplaats gedragen. Geen hoge hoeden en zwarte pakken, maar 

gekleed in een mooi kostuum met bijpassende shawl en jas maken zij het 

afscheid net iets zachter. 

Het dragen staat natuurlijk centraal, maar ook de ontvangst van de gasten, het 

verzorgen van bloemen en linten laten ondernemers aan de draagsters over. 

Het gilde past zich aan de wensen van overledene, de familie of 

uitvaartondernemer aan. 

Veel mensen kiezen tegenwoordig een uitvaart die past bij overledene. Veel 

vrouwen kiezen er voor om door vrouwen gedragen te worden, maar de 

draagsters dragen met hetzelfde gemak ook heren naar hun graf. Zwaar? De 

dames zetten hun schouders eronder. Geen uitvaart is teveel. Met name omdat 

de dames het niet als een baan, maar een gunst zien.  

 
Wilt u weten hoe een afscheid eruit ziet met het Draagstersgilde? Op de website 

www.draagstersgilde.hoekschewaard.nl staan enkele foto’s en meer informatie. 

 

Voor de ondernemer: 
Het Draagstersgilde is onafhankelijk en werkt door heel Nederland. Standaard zijn 

de dames 3 uur inzetbaar voor draag- en aanverwante werkzaamheden.  

Vraag onze prijslijst voor de huidige tarieven via db-draagstersgilde@hotmail.com.  

 

Voor de consument: 
Het Draagstersgilde is een onafhankelijke vereniging met alleen vrouwen en werkt 

in opdracht van de uitvaartondernemer. Kent uw ondernemer ons niet?  

Via 06 – 22 53 19 65 zijn wij te reserveren.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevestigd in de Hoeksche Waard 

Werkgebied heel Nederland  

sinds 2001 
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onafhankelijk  
 
 

Draagstersgilde Hoeksche Waard 
 

Meer informatie?  

Bel naar 06-30107073 of mail naar db-draagstersgilde@hotmail.com 

Bezoek ook onze website www.draagstersgilde.nl of informeer bij uw 

uitvaartondernemer. 

Aanvragen van draagsters kan alleen telefonisch op nummer 06-22531965 

http://www.draagstersgilde.hoekschewaard.nl/
mailto:draagstersgilde@hotmail.com
http://www.draagstersgilde.nl/


Wensen  

 

Wilt u bij uw uitvaart vrouwelijke draagsters? Dan is het goed om deze 

wensen betreffende de uitvaart eens op een rij te zetten. Uw lokale 

uitvaartondernemer kan u hierbij helpen. 

Een aantal ondernemers waarmee wij samenwerken staan op onze website, 

maar het Draagstersgilde komt door heel Nederland.  

 

Indien gewenst halen de dames de linten en kaarten 

van de bloemstukken en maken ze als herinnering 

toefjes van enkele bloemen.  

 

 

 

 

Het Draagstersgilde draagt 

standaard in broekpak, maar op 

verzoek ook in rok.   

Voor families die vanuit 

geloofsovertuigingen geen 

dames in broek willen op de 

uitvaart. 

 
De vrouwen leveren als aanvulling op 

een uitvaart een persoonlijke bijdrage 

door het dragen van de overledene 

(rijden, dragen, maar vooral op de 

schouders) naar de laatste rustplaats. 

Dit kan in een kist, maar bijvoorbeeld 

ook in een mand of op een draagbaar. 
 

 

De wijze waarop de uitvaart wordt 

vorm gegeven, helpt bij de 

verwerking van het verlies. 

 

Rondmaken van de cirkel 

Ieder mens wordt voor de geboorte 9 maanden lang gedragen door een 

vrouw. Wanneer dat leven over is en u kiest voor het Draagstersgilde, zijn het 

wederom vrouwen die de overledene naar de laatste rustplaats dragen. 

Vrouwen dragen u dus het leven in en ook weer het leven uit.  

 

Als iemand overlijdt gaat men vaak op zoek naar rituelen en symbolen die bij 

de overledene passen. Het Draagstersgilde kan hierbij een persoonlijke 

bijdrage leveren. 

 

De draagsters gaan gekleed in een donkerblauw tenue met een lang 

colbert, een blouse en nette shawl. 

 

Gastvrouwen/assistent 

Tevens bestaat de mogelijkheid om het Draagstersgilde in te schakelen voor 

gastvrouw (ook assistentie, huisoppas en kinderopvang tijdens de uitvaart). 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Draagstersgilde bestaat sinds 2001, is de eerste vrouwelijke 

draagstersgroep, is onafhankelijk en niet aan een regio of ondernemer 

gebonden.  

 

Meld voor een goede 

beschikbaarheid direct uw 

aanvraag via de coördinator 

op 06-22531965 


