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Met de auto
Vanuit Rotterdam (via A15 en A50) /Arnhem (via A50) / Druten - Neem A73
afslag Nijmegen - Volg borden Ziekenhuizen - Volg borden Crematorium U vindt ons na het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) rechts.

Weg door Jonkerbos 51
6532 CN Nijmegen
T 024 - 356 56 45
E info@crematoriumjonkerbos.nl
www.crematoriumjonkerbos.nl
Facebook “f ” Logo

GEDENKCOLLECTIE

TARIEVEN
Het ophalen of verstrooien van de as met
of zonder nabestaanden is bij het crematietarief inbegrepen.
U vindt alle tarieven op onze website.

CMYK / .ai

ed
g
.
s

bo

er
nk

jo

m
riu

o
at

em
cr

Vanuit Venlo/Boxmeer A73 - Neem afslag Nijmegen/Dukenburg Volg borden Ziekenhuizen - Volg borden Crematorium Voor het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) links.
Vanuit Arnhem A325 (Waalbrug) - Volg route ’s Hertogenbosch N326 Circa 2,8 km na het verkeersplein volgt u borden Crematorium (linksaf) Na Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) rechts.
Met het openbaar vervoer
Vanaf NS station Nijmegen Centraal: neem één van de bussen naar het Canisius
Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Het crematorium is circa 5 minuten lopen.

Asbestemming

Crematorium Jonkerbos
maakt deel uit van
‘de Facultatieve Groep’.
03/20

Crematorium Jonkerbos 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:
crematoriumjonkerbos.gedenkcollectie.nl
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Vanuit ’s Hertogenbosch A50 - Neem A326 afslag Wijchen/Nijmegen Volg borden Ziekenhuizen - Na brug over het Maas-Waalkanaal rechtsaf Volg borden Crematorium - Na Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) rechts.

CREMATORIUM
JONKERBOS

c

le

ROUTEBESCHRIJVING

.n
tie

CREMATORIUM
JONKERBOS

Aan de rand van Nijmegen, in een groene en bosrijke omgeving,
ligt Crematorium Jonkerbos. Het crematorium is bekend om de
hoogwaardige dienstverlening en de vele mogelijkheden op het
gebied van gedenken.
Deze brochure informeert u over de
verschillende mogelijkheden voor de bestemming van de as. Bekijk onze website
voor meer informatie en zichtbare voorbeelden: www.crematoriumjonkerbos.nl.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak
maken, dan helpen de medewerkers
van onze afdeling Info & Nazorg u graag.

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.

GEDENKEN OP
JONKERBOS
In het gedenkpark van Jonkerbos ligt een
prachtige groene urnentuin. In deze tuin
staan verschillende keramieken urnenmonumenten. Alle monumenten zijn
handgemaakt en verschillen van kleur.
Een gedenkteken in de urnentuin biedt
nabestaanden, maar ook familie en vrienden, een plek om naar terug te keren en
te herdenken.

Jonkerbos heeft verschillende columbaria, elk met een heel eigen sfeer. Zo is er
een overdekt columbarium voor urnen
in verschillende vormen en materialen.
Het kleurrijke, speciaal voor ons ontworpen Mozaïek Columbarium heeft nissen
waarin twee urnen bij elkaar kunnen
worden geplaatst. En de handgemaakte
urnen in onze drie Carrousel Columbaria
verschillen per carrousel van kleur: ivoorwit, steenrood of okergeel.

VERSTROOIEN

VLINDERMONUMENT

Wanneer u kiest voor verstrooien dan
kan dat op Jonkerbos in aanwezigheid
van nabestaanden. Zij worden
ontvangen door een medewerker van
onze afdeling Info & Nazorg.

Rondom deze ‘rots’ kunnen ouders de
as van hun ongeboren kindje (laten) verstrooien. Als tastbare herinnering kunnen
de ouders op de rots een vlinder plaatsen.

Verstrooien is een afsluiting van een
ceremonieel geheel waar goed over
nagedacht moet worden. Indien u
twijfels heeft dan kan het verstrooien
ook in een later stadium plaatsvinden,
wanneer u daar aan toe bent.

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. U kunt er
ook voor kiezen om een mooie sierurn
uit te kiezen waar de as of een gedeelte
van de as in kan.

OPHALEN VAN DE AS

Asbus, ashouder en biologisch afbreekbare urn.

