Kranenburg

Crematorium Kranenburg

Wij zijn er voor u!

Rustpunt in één van onze bosrijke verstrooigebieden.
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Een waardig slot
De dood, daar denken we niet graag aan. Liever zouden we onze ogen sluiten voor
de eindigheid van ons bestaan en dat van anderen. Familie, vrienden, dierbaren.
Maar de realiteit is dat we er allemaal mee te maken krijgen. Ooit.
Sterker nog, het is één van de weinige zekerheden die het leven ons biedt.
In die wetenschap is het niet zo vreemd dat veel mensen – waar mogelijk natuurlijk
– graag zelf de regie houden over dat laatste hoofdstuk. Bewust kiezen voor een
waardig slot. Uniek in z’n soort. Op een manier die past bij dat ene, unieke leven.
Samen met u geven wij daar graag invulling aan. We voelen mee, creëren de juiste
sfeer, zorgen voor oplossingen bij praktisch ongemak. Zo willen we, ondanks alle
pijn en verdriet, toch een goed gastheer zijn. Wij zijn er voor u.

Team Crematorium Kranenburg

Met deze brochure willen we u zo volledig mogelijk informeren, zodat u een
weloverwogen keuze kunt maken. Vanaf pagina 11 gaan wij in op de vele
mogelijkheden van asbestemming.
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Ontvangstruimte voor de gasten.

Een plaats voor iedereen
Cremeren of begraven…? Dat is een uiterst persoonlijke keus.

Mensen kiezen om verschillende
redenen voor crematie. Persoonlijke
levensovertuiging en opvattingen over
de plechtigheid spelen daarbij vaak een
grote rol. Crematorium Kranenburg biedt
iedereen ruimte en respect, ongeacht de
religieuze of culturele achtergrond.
Waar u ook vandaan komt, hoe u ook
tegen het leven – en de dood – aankijkt.
Ons crematorium is een plek om te
rouwen. Toch doen we er alles aan
uw bezoek zo aangenaam mogelijk
te maken. Bewust wordt daarom veel
tijd en zorg besteed aan kwaliteit
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en persoonlijk maatwerk. Zodat
nabestaanden met een “goed” gevoel
over de crematieplechtigheid en
condoleance weer naar huis gaan.
Dat beogen we met onze ambiance.
Stemmig en toch modern, smaakvol
maar niet opdringerig. Dat doen we
door goed te luisteren naar uw wensen
en oprechte aandacht te schenken
aan details. Kleine dingen die nèt dat
verschil maken. Zoals ruimte voor
rituelen en speciale handelingen. Maak
gerust uw wensen kenbaar, bijna alles
is mogelijk.

Ter kennismaking

Ontvangstruimte gasten

U vindt Crematorium Kranenburg in
Zwolle-Noord. Vrijwel direct aan één
van de uitvalswegen langs de A28 en
tóch fraai gesitueerd in een rijkelijk
bebost gebied. Beschut in de luwte van
dit natuurgebied is een bijzondere plek
gecreëerd voor een waardig afscheid.

Genodigden en andere gasten kunnen
na binnenkomst terecht in de royale
ontvangstruimte. Een sfeervolle, met
kunst gedecoreerde entree waar het
bezoek geriefelijk kan verblijven, in
afwachting van de plechtigheid. Ook kan
men hier alvast het condoleanceregister
tekenen.

Sfeerimpressie van de familiekamer.

Familiekamer
Het crematorium is gelegen op het
vroegere ‘Landgoed Kranenburg’ en
sinds 1984 in gebruik. Het werd in
opdracht gebouwd van de Koninklijke
Vereniging voor Facultatieve Crematie
en de Monuta Stichting. Diverse in
grijpende verbouwingen zorgden er in
de loop der jaren voor dat het complex
eigentijds en functioneel is gebleven.

Mooi en comfortabel is onze familiekamer. Een privé ‘huiskamer’ met
banken en fauteuils, waar de familie
zich welkom voelt. Ongestoord en in
besloten kring samenzijn voordat de
plechtigheid begint. Nog even onder
elkaar. Met een kop koffie of een
drankje, een bemoedigend woord.
Tijd en rust voor een moment van
troost, het doornemen van de dienst.
Een plek om jezelf te zijn. Ook aan de
kinderen is gedacht, met lectuur rond
de leestafel.
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De Aula

We beschikken over een moderne,
goed geoutilleerde aula die ondanks
z’n royale omvang (meer dan 150
zitplaatsen en ruimte voor zeker
450 gasten) toch een intieme sfeer
uitstraalt. Omdat ieder leven uniek en
onvergelijkbaar is, vinden
we het bij Crematorium Kranenburg
logisch dat ook geen uitvaart gelijk is.
Onze aula is daarom geheel naar eigen
inzicht en speciale wensen ‘aan te
kleden’. Met nagenoeg alles wat past
bij de persoonlijke levensstijl van
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de overledene. De door u gekozen
attributen die bij uitstek dat ene, unieke
leven gestalte hebben gegeven.
De Plechtigheid
De mogelijkheden zijn talloos. Met
bloemen, ballonnen of zelfgemaakte
schilderijen. Met live-muziek, een koor
of ensemble als u dat wilt. Maar de
entourage is bovenal een kwestie van
maatwerk. Te denken valt aan enkele
korven naast de baar, van waaruit witte
duiven na afloop de vrijheid krijgen.

Of een eigen motor prominent naast
de kist gezet, als die machine nu juist
iemands grote passie was.

professionaliteit, betrokkenheid en
jarenlange ervaring. Want zo’n dag als
deze is al moeilijk genoeg.

Kortom, in ons crematorium creëren
we het decor naar uw wens, een
omgeving die zoveel mogelijk het
persoonlijke leven van uw dierbare
benadert. We proberen precies de juiste
snaar te raken.

Beeld & geluid
Misschien wilt u speciale muziek tijdens
de dienst horen. Of vertoont u een eigen
diaserie, die de overledene zo treffend
illustreert. Spreek uw wensen uit, in
overleg is er zoveel mogelijk. Ons
crematorium beschikt over moderne
apparatuur en een volledig uitgeruste
audiostudio. Er is een omvangrijk aanbod titels in vele uitvoeringen en van

Voor kerkelijke plechtigheden zijn bijna
alle liturgische attributen aanwezig; van
de bijbel tot wijwater, altaar, kaarsen
en kleding voor de pastoor. Ook piano
en orgel staan altijd tot uw beschikking,
naar wens compleet met organist of
pianist.
Zoveel mensen, zoveel wensen. Neem
afscheid op de manier die bij u past, in
uw eigen tempo. Met een laatste groet
langs de baar vóór het verlaten van de
aula. Of het symbolisch sluiten van een
gordijn tot slot. Ook die keus is aan u.
Oog voor detail
De dag van de crematie is een belangrijke dag voor u als nabestaande.
U bepaalt zelf hoe die dag eruit ziet en
waar het accent op ligt. Wij zorgen,
samen met uw uitvaartverzorg(st)er,
voor de rest. En daarbij laten we liever
niets aan het toeval over.
Een opstapje voor kinderen achter het
spreekgestoelte. Dat glaasje water
binnenhandbereik. Gedimd licht.
Airconditioning. Praktische standaards
voor bloemstukken. Een mooie lichte
muur achter de baar, die ook dienst kan
doen als projectiewand voor uw eigen
dia- of dvd-presentatie. Het kleurrijk,
met de hand geborduurd baarkleed voor
een kinderkistje…
Bij Crematorium Kranenburg hebben we
graag oog voor detail. Een kwestie van

diverse artiesten beschikbaar, dat overzichtelijk in de muziekcatalogus staat
weergegeven. U kunt dit overzicht ook
downloaden via onze website. Heeft u
een eigen muziekuitvoering op elpee,
CD of cassette, dan kan daar ook
gebruik van gemaakt worden.
Daarnaast is er altijd de mogelijkheid
voor een persoonlijke rouwreportage op
DVD of USB. De opname van de complete dienst kunt u na afloop direct mee
naar huis nemen.
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De Foyer

De Foyer: koffie, hapje en ’n drankje
Vroeger noemden we het simpelweg
de ‘koffiekamer’. Onze sfeervolle
royale ruimte (met zitplek voor 175
personen) voor condoleance en nazit.
Maar die naam dekt de lading niet meer.
Want inmiddels wordt hier, náást dat
gebruikelijke kopje koffie met koek of
cake, een verscheidenheid aan drankjes
geschonken en ’n groot assortiment aan
hapjes geserveerd.
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De hand van onze interieurarchitect is
duidelijk zichtbaar in de foyer, die een
gemoedelijke sfeer en huiselijkheid
uitstraalt. Licht en kleurrijk, met
gebruik van warme terra tinten. Fraaie
houten stoelen, leren banken. Een
ronde zithoek, voldoende tafeltjes en
bewegingsvrijheid. Een zee van ruimte,
maar met behoud van het knusse
karakter. Daar hechten we aan.

Wat mag het zijn? Onze ruime keuken
is toegerust op grote gezelschappen,
op speciale culinaire wensen. Van luxe
mini-broodjes met gerookte zalm tot een
traditionele kadet met kaas. We leveren
complete buffetten op bestelling, een
rijkelijk gevulde kom soep of een petit
four bij de thee. Naar wens schenken
we uw gasten graag een wijntje, biertje
of borrel.
En als het weer ’t toelaat, kunt u vanuit
de (rookvrije) foyer ook op het terras
terecht, waar hoge tafels voor onze
gasten staan.

Sfeerimpressie van één van onze bosrijke verstrooigebieden.

De crematie,een zorgvuldig proces
We merken vaak dat mensen met heel
specifieke vragen rondlopen, ook over
het technisch proces van cremeren.
Dat begrijpen we goed. Hoe gaat dat in
z’n werk? Wat gebeurt er precies met
onze kist, met de as? Vragen die soms,
jammer genoeg, niet gesteld worden.
Dat snappen we. Maar soms zorgt
onbekendheid juist voor onbegrip.
Schroom dus niet als u iets op uw hart
hebt, vragen staat vrij. Crematorium
Kranenburg geeft graag openheid van
zaken over alles wat in de crematieruimte plaatsvindt.
De crematie
De feitelijke crematie voltrekt zich
op een zeer zorgvuldige wijze en
wordt uitgevoerd door vakbekwame
medewerkers. Het is een zuiver proces
dat volgens strikte wet- en regelgeving
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plaatsvindt, regels die streng worden
nageleefd.
Na de plechtigheid wordt de kist naar
de crematieruimte gebracht. Pas na
uitvoerige controle van wettelijke
identiteitsdocumenten over de overledene vindt de crematie plaats. Nooit
meer dan één kist tegelijk. Op de kist
wordt een vuurvast ‘identiteitssteentje’
gelegd, met een uniek eigen crematienummer.
De oventemperatuur wordt met gasverwarming op 750 graden Celsius
gebracht. Zodra de ovendeur opengaat
om de kist te plaatsen, schakelt die
voorverwarming automatisch uit.
Er komt op dat moment dus geen
vuur aan te pas. Door de al zeer hoge
temperatuur ontbrandt de kist vanzelf.
Het cremeren duurt ongeveer één tot
anderhalf uur.

Na de crematie gaan as en identiteits
steentje samen in een eenvoudige
urn. Die wordt hermetisch afgesloten
met vermelding van alle belangrijke
gegevens, in onuitwisbare letters.
De urn moet wettelijk minimaal één

maand in een tijdelijke bewaarplaats
in Crematorium Kranenburg blijven.
Tijdens deze periode wordt u door het
crematorium uitgebreid geïnformeerd
over alle mogelijkheden voor wat betreft
de asbestemming.

De vele mogelijkheden van asbestemming

In onze toonkamer adviseren wij u graag, in alle rust en privacy, over de vele mogelijkheden.

Na een periode van bezinning en het
verwerken van het eerste verdriet
hebben veel nabestaanden behoefte
aan een stijlvolle permanente plaats,
waar de overledene respectvol herdacht
kan worden. Er zijn vele mogelijkheden
voor asbestemming, passend bij de
persoonlijke wens en stijl.
Zo kunt u onder meer kiezen voor:
•
•

Urnentuin
Urnamenten - Bloemurnament
- Urnament
- Bosurnament

•
•
•
•

•

•
•
•

Kinderhofje
Columbarium (urnenmuur)
Urn thuis bewaren
Het (familie)graf van een
crematorium of begraafplaats
elders, in binnen- of buitenland
Urn tijdelijk in de algemene nis,
voordat een definitieve keus
gemaakt is
Verstrooiing
De gedenkplaatsen
Gedenksieraden
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Urnentuin

Het met zorg aangelegde park rondom
Crematorium Kranenburg herbergt
respectvol elf cirkelvormige urnentuinen
waar een door u gekozen monument
beslist tot z’n recht komt.
Op een door de nabestaanden uitgezochte plaats wordt een keldertje met
daarin de urn geplaatst. Hierop kan een
liggend of staand zerkje worden gezet.
Crematorium Kranenburg heeft meer

12

dan vijftig modellen in verschillende
steensoorten, waaraan de familie een
persoonlijke noot kan toevoegen. Ieder
mens is bijzonder, ook ieder monument
krijgt zo een uniek karakter. Samen met
de familie wordt de tekst voor de steen
uitgekozen. Door een urnengraf wordt
de nagedachtenis aan de overledene in
ere gehouden. Hier kunnen maximaal
vier urnen worden bijgezet, dat biedt de
mogelijkheid tot een familie-urnengraf.

Door een urnengraf wordt
de nagedachtenis aan de
overledene in ere gehouden
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Urnamenten
Ook in andere delen van het park vindt u locaties, waar bijzondere gedenktekens geplaatst kunnen worden: Monumenten met sculpturen. Zogenaamde
‘urnamenten’. In een keldertje eronder kan de urn een plaats vinden.

Bloemurnament

Bloemurnamenten.

Ook hier bieden wij een grote keuze.
Marmer, graniet, glas, metaal, roestvrijstaal, keramiek of een mix van materialen. Dankzij de vele combinatiemogelijkheden is elk urnament ook écht een
persoonlijk monument, een individuele
weergave van gevoelens ten opzichte
van de overledene.
Speciaal voor het crematorium is
een serie bloemsculpturen gemaakt.
Deze urnamenten worden dan ook de
“Bloemurnamenten” genoemd.
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In samenspraak met de naaste familie
ontwikkelt en ontwerpt Crematorium
Kranenburg zelf de monumenten. Wij
hebben alles in eigen beheer, al komt
elk monument uiteraard pas na nauw
overleg tot stand. Plaatsing van een zerk
of urnament is opnieuw een plechtig en
zeer zorgvuldig proces. De bijzetting
geldt als een bijzonder moment. Voor
veel nabestaanden voelt het heel goed
om hier bij te zijn.

Urnament
...een écht persoonlijk monument

Urnamenten.
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Bosurnament
De urnentuinen lopen naadloos over in de bosurnentuin. Een natuurlijke oase, de
rust die groen geeft is hier voelbaar. Het silhouet van eeuwenoude eiken en statige
beuken geeft de bosurnentuin z’n krachtige uitstraling en besloten karakter.
Een intieme plaats voor onze bezoekers.

Bosurnamenten.

De speciale sfeer ziet u ook terug
in de bosurnamenten, geïntegreerd
in hun omgeving: veelvuldig gebruik
van organische vormen, natuurlijke
tinten, hardsteen of versteend hout.
Materialen die bij uitstek passen in
de bosurnentuin, in de vrije natuur.
Bewust is hier een gebied – van
zo’n tweeduizend vierkante meter –
gecreëerd met een geheel eigen
identiteit.
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Een goed toegankelijk wandelpad leidt
langs diverse beschutte hoekjes, met
bankjes als rustpunt. ‘Boskamers’ waar
majestueuze rododendrons, varens
en krentenstruiken een natuurlijke
afscheiding vormen. Op een open plek,
midden in het bos, komen de bospaadjes
samen. Een centrale ‘stilteplek’.
Ook hier vindt u weer voldoende
zitgelegenheid.

Bosurnamenten.

Kinderhofje
Ons park beschikt over een speciaal kinderhofje. Achter een fraaie zuil met daarop
een kabouter vormt deze urnentuin een herkenbaar rustpunt voor ouders en
familieleden. Het is een bijzondere ontmoetingsplek waar lotgenoten soms hun
verdriet kunnen delen.
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Columbarium

Bijzetting in het columbarium (de urnenmuur).

In ons columbarium bieden we nabestaanden een plaats om de overleden
dierbare te ge- en herdenken. Met grote
bomen als stille wachters bestaat ons
columbarium uit drie urnenmuren en
meerdere urnenzuilen. Hierin kunnen
sierurnen worden bijgezet.
Een bloemetje, een fotootje of een
persoonlijk kleinood zorgen voor
bijzondere stillevens, waarin respect
en liefde centraal staan.
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Natuurlijk heeft de familie hier ook
de mogelijkheid iets unieks voor de
overledene samen te stellen, iedere
sierurn is anders. U kunt kiezen uit vele
soorten materialen en kleuren. In brons
bijvoorbeeld of ambachtelijk gemaakte
urnen van keramiek. Persoonlijke
teksten, symbolen en zelfs foto’s kunnen
op uw verzoek al in het aardewerk
worden meegebakken. Opvallend stijlvol
zijn ook de mondgeblazen urnen van
glas, naar wens met eigen gravure.

Urn thuis bewaren
De Wet op de Lijkbezorging maakt het
mogelijk om de urn met as van de overledene thuis te bewaren. In onze toonkamer vindt u stijlvolle sierurnen voor
een piëteitvolle thuisbijzetting.

(Familie)graf elders

Een andere mogelijkheid voor bijzetting
is in het (familie)graf van een crematorium of begraafplaats elders, in binnenof buitenland. Vaak wordt dan de as in
een biologisch afbreekbare urn bijgezet.

Tijdelijk in algemene nis
Misschien vindt u het op dit moment nog
moeilijk de asbestemming te bepalen.
Dan stelt u die ingrijpende keus nog
even uit. Bij Crematorium Kranenburg
kunt u tijdelijk gebruik maken van een
algemene nis (niet toegankelijk voor
bezoek), waar de urn het eerste jaar
kosteloos bewaard mag worden. Dat
geeft u meer tijd om een weloverwogen,
definitieve keus te maken.
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De Verstrooiing
Het crematorium beschikt over twee verstrooigebieden. Achter de vijver op het vroegere
“Landgoed Kranenburg” ligt een ruim 10.000 m2 natuurgebied: Het Verstrooipark
Kranenburg. In dit uitgestrekte natuurgebied staat ook een gedenkmonument waar ter
nagedachtenis een granieten gedenkplaat aangebracht kan worden. Omdat dit onaangetast natuurgebied moet blijven is het niet toegestaan bloemen te plaatsen.

Verstrooipark van het crematorium ruim 10.000 m2 natuurgebied.

Achter het crematorium ligt het tweede
verstrooigebied “De verstrooituin” met
een ereplek waar na de plechtigheid de
bloemstukken worden neergelegd. In
deze tuin mogen wel bloemen geplaatst
worden bijvoorbeeld op de plek waar
de verstrooiing heeft plaatsgevonden.
De familie kan naar wens natuurlijk bij
de verstrooiing aanwezig zijn; de plaats
zelf uitzoeken en – indien gewenst –
ook zelf verstrooien.
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De plek van iedere verstrooiing op deze
twee gebieden wordt genoteerd zodat
voor de nabestaanden, maar ook voor
het nageslacht, altijd op te vragen is
waar de verstrooiing heeft plaatsgevonden.
Andere manieren om as te verstrooien
zijn: verstrooiing op zee per schip of
vliegtuig, bij een begraafplaats of ander
crematorium of op een individuele plek.

Verstrooituin achter het crematorium.

De gedenkplaatsen

Gedenkmonument bij het verstrooipark.

Bedoeld ter ere en nagedachtenis aan
uw dierbaren. Een bijzondere plek die
de herinnering levend houdt. Zo is er
een gedenkmuur, waarop gedenkplaten
aangebracht kunnen worden. Hierin
worden naar wens gegevens of een
persoonlijke boodschap gegraveerd.
In een halve cirkel rond een kleurrijk
bloemenplateau staat centraal in de
verstrooituin, maar ook in het verstrooi-

Gedenkmuur bij de verstrooituin.

Gedenkmonument met granieten gedenkplaten.

park, een aantal natuurstenen monumenten waaraan granieten gedenkplaatjes bevestigd kunnen worden. Ook
hierop kunt u de naam, geboorte- en
overlijdensdatum vermelden. Verder is
er ruimte om een persoonlijk woord en/
of figuratie in dit plaatje te laten zetten.
Voor een echtpaar kunnen twee gedenkplaatjes door middel van een koppelstukje één geheel vormen.
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Gedenksieraden
De medaillons en ringen op deze twee pagina’s, waarin een klein beetje as wordt
verwerkt, worden exclusief voor Crematorium Kranenburg gemaakt door Nancy
Veenhof en Miriam de Wit. In elk ambachtelijk sieraad wordt een uniek meesterteken
van de goudsmid gezet waarin hun initialen zijn opgenomen. Bij elk sieraad wordt
een certificaat geleverd.
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Meesterteken

Meesterteken

Nancy Veenhof

Mirjam de Wit

Een tastbare herinnering
Steeds meer nabestaanden hebben de behoefte aan een tastbare herinnering
aan de overleden dierbare. Dat kan zijn in de vorm van een medaillon, met
daarin een beetje as. Maar ook een mooie mini-urn voor een bijzonder plekje
in huis is een mogelijkheid. In onze toonkamer worden tal van mogelijkheden
geëtaleerd. We zijn natuurlijk graag bereid u persoonlijk te informeren over de
talloze mogelijkheden.
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Een aantal edelsmeden voorziet
Crematorium Kranenburg van diverse
stijlen sieraden: van modern en strak tot
traditioneel of klassiek. De verscheidenheid is groot. Onopvallende en daardoor
discrete medaillons, ringen, armbanden
of bedels, waarin onzichtbaar een beetje
as is verwerkt.
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Van de verschillende modellen zijn
uitvoeringen in titanium, edelstaal,
zilver, goud of wit goud. Natuurlijk
zijn ook inscripties mogelijk.
Deze stijlvolle sieraden maken het
mogelijk altijd een herinnering aan
de overledene bij u te dragen. Maar
er kan ook gekozen worden voor
een medaillon, hangend in een fraai
uitgevoerd stolpje van glas.
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De herinnering kan ook voortleven
in een zilveren ‘memory’ doosje, in
kleine of grote sierurnen van steen of
glas, en natuurlijk in een handgemaakt
sierobject. Glas, keramiek, hout,
aluminium, brons, koper, graniet of
porselein. Alle door ons aangeboden
producten zijn van zeer hoge kwaliteit
en worden door onze professionele
medewerkers zonder kosten voor u
gevuld.
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Voor kinderen hebben wij speciale
mini-urntjes in diverse kleurtjes en
modellen in de vorm van bijvoorbeeld
een vlinder, hartje of sterretje. Het
resultaat is een bijzonder aandenken
voor een mooi plekje in huis voor een
voor u bijzonder mensje.
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Persoonlijk herinnering
Een sierlijk en integer kleinood voor thuis
kan een waardevolle herinnering betekenen
aan een bijzonder mens. In de toonkamer van
Crematorium Kranenburg kunt u kiezen uit
een zeer uitgebreide selectie.
Puur en persoonlijk. Stijlvol maatwerk.
In deze brochure vindt u een kleine
impressie van ons fraaie assortiment.
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Glassculpturen
En subtiele ontwikkeling van de laatste
jaren is het versmelten van een klein
beetje as van een dierbare in een reliek
van massief glas. Een mooie combinatie
van kleuren, lijnenspel en symboliek
maken de relieken tot een uniek gedenkteken. De asresten in het reliek nemen
een zichtbaar en bruisend effect aan maar
zijn niet als as herkenbaar.

De glazen (mini)urnen en glassculpturen
worden gemaakt door ambachtelijk
glasblazer Dick Kroes. Al zijn glasproducten zijn uniek in die zin dat elk stuk
op traditionele en ambachtelijke wijze uit
de vrije hand wordt gevormd. Daarom is
geen enkel glassculptuur of urn helemaal
gelijk aan het andere.
In deze brochure ziet u een kleine impressie uit het bijzondere assortiment.
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Toonkamer
Crematorium Kranenburg heeft een toonkamer met vele modellen medaillons, ringen,
mini-urnen, asbeelden en sierurnen. Ook kan een beetje as mee gesmolten worden in
een zogenaamd glassculptuur. In de toonkamer liggen meer dan 150 verschillende medaillons in zilver, goud, edelstaal en titanium. U kunt alle medaillons en ringen aanraken
en natuurlijk passen, zodat u het juiste gevoel bij een sieraad krijgt. In onze eigen werkplaats wordt het medaillon gevuld en verzegeld. Onze medewerkers hebben jarenlange
ervaring en informeren en adviseren u op deskundige wijze. Na een overlijden blijft er
veelal een trouwring over. Vaak belandt deze in een lade. Van een trouwring of twee
trouwringen kan ook een fraai gedenksieraad gemaakt worden. Desgewenst kan hier ook
een beetje as in bewaard worden. De bestaande gravures kunnen veelal zichtbaar blijven.
Het aanbrengen van een diamantje maakt het sieraad nog waardevoller.
Vandaag de dag kan men ook kiezen de as, of een deel hiervan, thuis te bewaren in een
sierurn of mini-urn. In de toonkamer ziet u honderden modellen in alle vormen, kleuren
en materialen. Vroeger was een urn uniform en was er slechts keuze uit een paar modellen. Vandaag de dag mag een urn of mini-urn best bij de inrichting van het huis passen.
Ook hoeft een urn niet op een urn te lijken. Er kan zelfs een speciaal ontwerp gemaakt
worden, geheel conform de wens van de familie en uitgevoerd worden in bijvoorbeeld
keramiek, glas of brons.
Ook voor het uitzoeken van een gedenksteen voor de urnentuin of het ontwerpen van
een speciaal persoonlijk monument heeft het crematorium alle kennis zelf in huis. In de
toonkamer zijn vele voorbeelden en ontwerpen te zien.
Onze kennis van alle asbestemmingen hebben wij opgebouwd uit ruim dertig jaar ervaring. Betrokkenheid vormt de basis tot een goed advies. Wij nodigen u daarom ook uit
voor een vrijblijvend gesprek met één van onze deskundige medewerkers zodat u en in
alle rust tot een passende asbestemming kunnen komen.

Tot slot

Deze brochure beoogt voor iedereen heldere informatie over cremeren en
asbestemmingen te verschaffen. Wij vinden het belangrijk dat al uw beslissingen
weloverwogen zijn. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan is het wellicht
verstandig een afspraak met ons te maken. In de prachtige bosrijke omgeving van
het Crematorium Kranenburg kunnen wij u dan in alle rust ontvangen en geheel
vrijblijvend adviseren. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van
08.30 – 16.30 uur onder nummer: 038 – 4548948.
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Crematorium Kranenburg

Kranenburgweg 9, 8024 AC Zwolle
Telefoon: 038 - 45 48 948
E-mail: info@crematoriumkranenburg.nl
Website: www.crematoriumkranenburg.nl
Het crematorium ligt in Zwolle Noord.
CREMATORIUM
KRANENBURG

De verwijzing vindt plaats d.m.v. de ANWB-borden.
Openingstijden: Het kantoor en de toonkamer van Crematorium
Kranenburg zijn op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 16.30 uur.
(De toonkamer op werkdagen uitsluitend op afspraak.)
De urnentuinen, columbaria, verstrooituin en
gedenkplaatsen zijn toegankelijk van zonsopgang
tot zonsondergang.

Wij zijn er voor u!

