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Met het openbaar vervoer
Vanaf NS-station Dieren neemt u lijn 43 naar Apeldoorn (2 x per uur).
U stapt uit bij halte Crematorium. Het crematorium is circa 500 meter lopen.
Ook kunt u vanaf NS-station Dieren lijn 526 naar Dieren nemen (buurtbus
1 x per uur). U stapt dan uit bij halte Crematorium/Domeinlaan.
Het crematorium is circa 200 meter lopen.
Voor een compleet reisadvies, kijk op www.9292ov.nl
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Met de auto
Vanaf A12 (Utrecht-Arnhem) richting Zutphen. Afslag Velp/Zutphen.
Borden Zutphen volgen. Daarna Dieren/Crematorium aanhouden.
Vanaf A1 (Apeldoorn). Afslag Apeldoorn-Zuid/Beekbergen.
Langs kanaal, borden Dieren volgen.

Asbestemming
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TARIEVEN
Het ophalen of verstrooien van de as
met of zonder nabestaanden is bij het
crematietarief inbegrepen. U vindt alle
tarieven op onze website.
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Imboslaan 6
6952 JP Dieren
P Postbus 17
6950 AA Dieren
T 0313 419 114
E info@crematoriumdieren.nl
www.crematoriumdieren.nl
Facebook “f ” Logo
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Crematorium Dieren
maakt deel uit van
‘de Facultatieve Groep’.

Crematorium Dieren

'de Facultatieve Groep'

03/20

Crematorium Dieren heeft een online
gedenkcollectie. Hier vindt u diverse
urnen en sieraden van verschillende
edelmetalen waar een klein deel van de
as in wordt verwerkt. We bieden ook
prachtige glasobjecten waar de as door
een glasblazer in geblazen wordt.

Bekijk onze volledige collectie via:
www.crematoriumdieren.gedenkcollectie.nl
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ROUTEBESCHRIJVING
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Verscholen tussen bomen en weelderig groen ligt Crematorium
Dieren. Het crematorium ligt op de Veluwe: slingerende bospaadjes,
uitbundig groen en prachtig natuurschoon tekenen de sfeer van
het gedenkpark.
Deze brochure informeert u over de
verschillende mogelijkheden voor de bestemming van de as. Bekijk onze website
voor meer informatie en zichtbare voor
beelden: www.crematoriumdieren.nl.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak
maken, dan helpen de medewerkers
van onze afdeling Info & Nazorg u graag.

VERSTROOIEN
Wanneer u kiest voor verstrooien dan
kan dat bij Crematorium Dieren in
aanwezigheid van nabestaanden. Zij
worden ontvangen door een medewerker
van onze afdeling Info & Nazorg. De
verstrooiing kan ook plaatsvinden per
schip of vliegtuig, of op ons terrein
zonder aanwezigheid van nabestaanden.

DE ASBESTEMMING
Na een crematie kunt u verschillende
bestemmingen aan de as geven. U heeft
de gelegenheid om hierover een goede
beslissing te nemen; de wet schrijft voor
dat as van een overledene pas een maand
ná de crematie vrijgegeven mag worden.
U kunt na deze periode invulling geven
aan de bestemming. We lichten u graag
voor over de vele mogelijkheden.

Verstrooien is een afsluiting van een
ceremonieel geheel waar goed over
nagedacht moet worden. Indien u
twijfels heeft dan kan het verstrooien

GEDENKEN IN
GEDENKPARK DIEREN
Crematorium Dieren heeft een
prachtige natuurlijke urnentuin.
Een wandeling door het bos voert u
langs ruim zestig jaar monumentale
urnenkunst. Hier kunnen allerlei
soorten urnen en gedenktekens
worden geplaatst; ook zelf ontworpen
en kunstzinnige monumenten in
alle vormen en kleuren.

Een urn of urnengraf biedt nabestaanden,
maar ook familie en vrienden, een plek
om naar terug te keren en te herdenken.

COLUMBARIA
In het gedenkpark zijn verschillende
columbaria (urnenmuren), elk met een
eigen stijl en sfeer. Zo hebben wij een
monumentaal columbarium, maar ook
een columbarium midden in het groen,
omringd door waterpartijen. In een
columbarium staan de urnen in nissen.

ook in een later stadium plaatsvinden,
wanneer u daar aan toe bent.

OPHALEN VAN DE AS
Kiest u ervoor om de as van uw dierbare
op te halen, dan kan dat in een ashouder
ter verstrooiing, of in een (afgesloten)
asbus. Een andere mogelijkheid is
een biologisch afbreekbare urn, voor
bijzetting in de grond. U kunt er ook
voor kiezen om een mooie sierurn uit te
kiezen waar de as of een gedeelte van de
as in kan.

Asbus, ashouder en biologisch afbreekbare urn.

