Gedenkhout

Opbaarplank

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden

P
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Opbaarplank Schouder aan Schouder - 100
Massief vuren opbaarplank met handvaten gemaakt van scheepstouw.

Overledenen mogen nu ook ingewikkeld worden in een wade en op een opbaarplank gelegd worden.
Dit mag voor zowel een begrafenis als een crematie. Uiteraard mag iemand ook thuis zo worden opgebaard. Het is vriendelijker, zachter en kleurrijker dan een houten kist en daardoor ook uitnodigend tot
toenadering. Een lijkwade kan gemaakt worden van bijvoorbeeld wol of linnen, maar het is ook mooi
om deze te laten maken van geschikte oude kleding.

Gedenkhout

Uitvaartkisten

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden
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Primus Grijswax - 140
Massief populier met houtdecor, grijswax. Incl. gebleekt katoenen bekleding en kussen.
Ook leverbaar in decor rustiek.								

Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken onder toezicht van een begeleider op dagbestedingslocatie De Houtwerkplaats mee aan de totstandkoming van onze uitvaartkisten en draagbaren.
Daarnaast worden er een aantal unieke en zelf ontworpen modellen gemaakt. De kisten zijn gemaakt
van puur populieren hout. Voor iedere gebruikte boom worden drie nieuwe bomen geplant.
Voor begraven en cremeren zijn deze kisten schoner en milieuvriendelijker.

Gedenkhout

Uitvaartkisten

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden
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Primus Rustiek - 143
Massief populier met houtdecor, rustiek. Incl. gebleekt katoenen bekleding en kussen.
Ook leverbaar in decor grijswax.								

Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken onder toezicht van een begeleider op dagbestedingslocatie De Houtwerkplaats mee aan de totstandkoming van onze uitvaartkisten en draagbaren.
Daarnaast worden er een aantal unieke en zelf ontworpen modellen gemaakt. De kisten zijn gemaakt
van puur populieren hout. Voor iedere gebruikte boom worden drie nieuwe bomen geplant.
Voor begraven en cremeren zijn deze kisten schoner en milieuvriendelijker.

Gedenkhout

Uitvaartkisten

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden
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Puur Populier Elementair - 400
Massief populieren hout. Incl. gebleekt katoenen bekleding en kussen.

Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken onder toezicht van een begeleider op dagbestedingslocatie De Houtwerkplaats mee aan de totstandkoming van onze uitvaartkisten en draagbaren.
Daarnaast worden er een aantal unieke en zelf ontworpen modellen gemaakt. De kisten zijn gemaakt
van puur populieren hout. Voor iedere gebruikte boom worden drie nieuwe bomen geplant.
Voor begraven en cremeren zijn deze kisten schoner en milieuvriendelijker.

Gedenkhout

Uitvaartkisten

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden
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Puur Populier Elementair - 400/1
Massief populieren hout. Incl. gebleekt katoenen bekleding en kussen.
Met krijtverf deksel.					

Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken onder toezicht van een begeleider op dagbestedingslocatie De Houtwerkplaats mee aan de totstandkoming van onze uitvaartkisten en draagbaren.
Daarnaast worden er een aantal unieke en zelf ontworpen modellen gemaakt. De kisten zijn gemaakt
van puur populieren hout. Voor iedere gebruikte boom worden drie nieuwe bomen geplant.
Voor begraven en cremeren zijn deze kisten schoner en milieuvriendelijker.

Gedenkhout

Uitvaartkisten

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden
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Puur Vuren Elementair - 526
Massief vuren hout. Incl. gebleekt katoenen bekleding en kussen.

Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken onder toezicht van een begeleider op dagbestedingslocatie De Houtwerkplaats mee aan de totstandkoming van onze uitvaartkisten en draagbaren.
Daarnaast worden er een aantal unieke en zelf ontworpen modellen gemaakt. De kisten zijn gemaakt
van vuren hout. Voor iedere gebruikte boom worden drie nieuwe bomen geplant. Voor begraven en
cremeren zijn deze kisten schoner en milieuvriendelijker.

Gedenkhout
Opbaarbed

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden
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Opbaarbed Populier - 488
Massief populieren hout. Incl. wikkeldoek en kussen. Ook te combineren met onze
andere wades.						

Overledenen mogen nu ook ingewikkeld worden in een wade en op een opbaarplank gelegd worden.
Dit mag voor zowel een begrafenis als een crematie. Uiteraard mag iemand ook thuis zo worden opgebaard. Het is vriendelijker, zachter en kleurrijker dan een houten kist en daardoor ook uitnodigend tot
toenadering. Een lijkwade kan gemaakt worden van bijvoorbeeld wol of linnen, maar het is ook mooi
om deze te laten maken van geschikte oude kleding.

Gedenkhout

Uitvaartkisten

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden
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Puur Populier Elementair - 400/2
Massief populieren hout. Incl. gebleekt katoenen bekleding en kussen.
Helemaal beschilderd met krijtverf.								

Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken onder toezicht van een begeleider op dagbestedingslocatie De Houtwerkplaats mee aan de totstandkoming van onze uitvaartkisten en draagbaren.
Daarnaast worden er een aantal unieke en zelf ontworpen modellen gemaakt. De kisten zijn gemaakt
van puur populieren hout. Voor iedere gebruikte boom worden drie nieuwe bomen geplant.
Voor begraven en cremeren zijn deze kisten schoner en milieuvriendelijker.

Gedenkhout

Uitvaartkisten

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden
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Puur Natuur - 204
Massief ongeschaaft populieren hout. Incl. gebleekt katoenen bekleding en kussen.

Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken onder toezicht van een begeleider op dagbestedingslocatie De Houtwerkplaats mee aan de totstandkoming van onze uitvaartkisten en draagbaren.
Daarnaast worden er een aantal unieke en zelf ontworpen modellen gemaakt. De kisten zijn gemaakt
van puur populieren hout. Voor iedere gebruikte boom worden drie nieuwe bomen geplant.
Voor begraven en cremeren zijn deze kisten schoner en milieuvriendelijker.

Gedenkhout

Uitvaartkisten

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden
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Puur Vuren Elementair - 526/1
Massief vuren hout. Incl. gebleekt katoenen bekleding en kussen.
Met krijtverf deksel.					

Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken onder toezicht van een begeleider op dagbestedingslocatie De Houtwerkplaats mee aan de totstandkoming van onze uitvaartkisten en draagbaren.
Daarnaast worden er een aantal unieke en zelf ontworpen modellen gemaakt. De kisten zijn gemaakt
van vuren hout. Voor iedere gebruikte boom worden drie nieuwe bomen geplant. Voor begraven en
cremeren zijn deze kisten schoner en milieuvriendelijker.

Gedenkhout

Uitvaartkisten

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden
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Puur Populier Elementair - 400/3
Massief populieren hout. Incl. gebleekt katoenen bekleding en kussen.
Helemaal beschilderd met kalkverf.

Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken onder toezicht van een begeleider op dagbestedingslocatie De Houtwerkplaats mee aan de totstandkoming van onze uitvaartkisten en draagbaren.
Daarnaast worden er een aantal unieke en zelf ontworpen modellen gemaakt. De kisten zijn gemaakt
van puur populieren hout. Voor iedere gebruikte boom worden drie nieuwe bomen geplant.
Voor begraven en cremeren zijn deze kisten schoner en milieuvriendelijker.

Gedenkhout

Urnen van hout

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden

Houten urnen
Een houten urn kan ook gemaakt worden van een dierbaar meubelstuk van de
overledene.

Samen met u ontwerpen wij graag een unieke en persoonlijke urn. Een houten urn is geschikt om in
huis te bewaren maar ook om bij te zetten in een urnengraf, bijvoorbeeld op een natuurbegraafplaats.
Een urn van hout wordt nog veel persoonlijker wanneer we deze maken van een oud meubelstuk van
de overledene.

Gedenkhout

Urnen van vilt

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden

Urnen vilt
Unieke handgemaakte urnen van vilt. Wij kunnen deze desgewenst op maat en een
gewenste vorm voor u maken.

De urnen zijn met een ambachtelijke techniek en met aandacht en liefde gemaakt. Ze kunnen na de uitvaart een blijvende herinnering vormen op bijvoorbeeld een herdenkingstafel. De urnen zijn gemaakt
van de wol van het Clun Forestschaap. De urnen zijn speciaal voor natuurbegraafplaatsen ontwikkeld.
Op de meeste natuurbegraafplaatsen is uitstrooien van de as niet mogelijk, maar de as mag wel in een
urn begraven worden en samen met de urn vergaan. De urnen worden gesloten door het vilten deksel
er op vast te naaien.

Gedenkhout
Gewaden

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden

Gewaden Schouder aan Schouder
Bij deze lijkwades staat duurzaam hergebruik van oud textiel centraal. Ingezamelde
katoenenlakens en dekbedhoezen worden door medewerkers van dagbestedingslocatie
De Weefplaats, op ambachtelijke wijze door middel van een weef- en vlechttechniek
gemaakt. In een lijkwade kan iemand begraven of gecremeerd worden. Maar u kunt door
ons ook een herinneringsdeken laten maken, waarin de kleding van de overledene wordt
verwerkt.

Overledenen mogen nu ook ingewikkeld worden in een wade en op een opbaarplank gelegd worden.
Dit mag voor zowel een begrafenis als een crematie. Uiteraard mag iemand ook thuis zo worden opgebaard. Het is vriendelijker, zachter en kleurrijker dan een houten kist en daardoor ook uitnodigend tot
toenadering. Een lijkwade kan gemaakt worden van bijvoorbeeld wol of linnen, maar het is ook mooi
om deze te laten maken van geschikte oude kleding.

Gedenkhout
Gewaden

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden

Gewaden Noorwegen
De collectie dekens Still life is een ontwerp van flokk & fjell uit Noorwegen. De wol
komt van traditionele Noorse schapenrassen waaronder de oud Noorse ‘spælsau’ en
het ‘pelssau’. De wol wordt gecombineerd met ruwe zijde die de schoonheid van onze
verschillende wollen stoffen prachtig accentueren. De stoffen zijn handgemaakt door
de wol en zijdevezels laag over laag te leggen. Daarna worden de vezels door wrijving,
met behulp van water en zeep, vervilt tot prachtige stoffen. Alle verfstoffen zijn 100%
natuurlijk en komen van Noorse flora zoals mossen, paddestoelen, planten- en
boomsoorten die je in het Noorse landschap kunt vinden.

Overledenen mogen nu ook ingewikkeld worden in een wade en op een opbaarplank gelegd worden.
Dit mag voor zowel een begrafenis als een crematie. Uiteraard mag iemand ook thuis zo worden opgebaard. Het is vriendelijker, zachter en kleurrijker dan een houten kist en daardoor ook uitnodigend tot
toenadering. Een lijkwade kan gemaakt worden van bijvoorbeeld wol of linnen, maar het is ook mooi
om deze te laten maken van geschikte oude kleding.

Gedenkhout

Boeketten van vilt

Ons uitgangspunt is dat ieder mens op zijn of haar
unieke manier herdacht mag worden
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Boeketten vilt
1. Boeket Sereen
2. Boeket Teder
3. Boeket Kracht

De boeketten zijn door medewerkers van dagbestedingslocatie De Weefplaats, op ambachtelijke wijze en met liefde en aandacht gemaakt. Ze kunnen na de uitvaart een blijvende herinnering vormen.
De vilten bloemboeketten zijn gemaakt van merinowol. Het boekt Teder is gevilt door de wol uit te
leggen in een tweelagige bloemvorm. Door wrijving met warm water en zeep ontstaat een tere bloem.
Voor de boeketten Sereen en Kracht worden eerst lappen in verschillende kleuren gevilt. Na droging
worden de bloemen en bladeren geknipt en met een viltnaald bewerkt om de mooie vormen erin te
krijgen.

