OPENINGSTIJDEN
Openingstijden kantoor
maandag t/m vrijdag: 8.30 - 16.00 uur
Openingstijden columbarium
maandag t/m zondag: 9.00 - 20.00 uur
Openingstijden herinneringsruimte
9.00 - 19.30 uur op afspraak

ROUWCENTRUM
& CREMATORIUM
DE BOSKAMP

ROUTEBESCHRIJVING

Boskamp 5
9405 NN Assen
T 0592 39 03 30
E info@boskamp.nl
www.boskamp.nl

Auto
Vanaf Groningen en Hoogeveen - A28 afslag Assen (afslag 32). Volg daarna de
borden Rouwcentrum & Crematorium De Boskamp.

Facebook “f ” Logo

Openbaar vervoer
Vanaf station Assen kunt u de Boskamp per regiotaxi bereiken. U betaalt voor dit
vervoer een gereduceerd tarief per zone. Voor meer informatie: www.vmnn.nl.

Asbestemming
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Rouwcentrum & Crematorium
De Boskamp maakt deel uit van
‘de Facultatieve Groep’.
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& CREMATORIUM
DE BOSKAMP

Rouwcentrum & Crematorium De Boskamp

Rouwcentrum
& Crematorium
De Boskamp

is gelegen naast de gelijknamige begraafplaats aan de bosrijke rand van Assen. De
karakteristieke gebouwen van De Boskamp
zorgen in combinatie met de schitterende
groene omgeving voor een rustieke sfeer.

Alles is gericht op het creëren van zoveel mogelijk
keuzevrijheid. Niet alleen ten aanzien van de rouwperiode vooraf en de plechtigheid, maar ook wat
betreft de bestemming van de as. In het prachtige
gedenkpark vindt u een natuurrijk urnenbos met
veel mogelijkheden en een uniek columbarium.
Voor andere bestemmingen van de as biedt De Boskamp
urnen en sieraden in allerlei vormen en materialen.
De Boskamp heeft jarenlange ervaring en expertise.
Door naar uw wensen te luisteren en u te informeren
over de mogelijkheden, proberen wij u zo goed
mogelijk te adviseren. Uw wensen zijn daarbij altijd
het uitgangspunt.
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Uw keuze ten aanzien van de
asbestemming vinden wij erg
belangrijk. Een goede keuze kunt
u pas maken als u alle opties kent.
Om u volledig op de hoogte te
kunnen brengen van alle mogelijkheden heeft Rouwcentrum &
Crematorium De Boskamp de
afdeling Info & Nazorg.

Info
& Nazorg

De deskundige medewerkers kunnen
u alles vertellen over de vele mogelijkheden die er zijn om een mooie invulling te geven aan de bestemming van
de as van uw dierbare. In het prachtige
urnenbos kunnen zij u de verschillende
gedenkplekken laten zien en kunt u
naar eigen keuze een mooie gedenkplek
uitkiezen. Zij tonen u ook voorbeelden
van sieraden of kunst waarin de as kan

worden verwerkt. Om uw beeld
compleet te maken is er een toonzaal
ingericht, waar u urnen, sieraden en
voorbeelden van verschillende gedenktekens kunt bekijken.
Heeft u vragen, of wilt u meer
informatie? Neemt u dan gerust
contact met ons op. Wij zijn van
maandag t/m vrijdag bereikbaar
van 8.30 tot 16.00 uur.
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Volgens de wet moet de as minimaal een maand op het
crematorium blijven. De Boskamp geeft u tot enkele maanden na
de plechtigheid de gelegenheid om een bestemming aan de as te
geven. Heeft u meer tijd nodig? Neemt u dan contact met ons op,
zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden.
U kunt een bestemming aan de as
geven waar een gedenkplaats bij hoort;
een plek om naar terug te keren. Dat
kan een belangrijke rol spelen bij de
rouwverwerking.

URNENBOS
In het gedenkpark van De Boskamp
ligt het urnenbos. Tussen bomen,
struiken en weelderige planten kunt u
een natuurlijke gedenkplek creëren.
De speciaal voor de Boskamp ontworpen urnen zijn beschikbaar in de vorm
van een kei of een druppel. Uiteraard
kan de naam van de overledene op de
urn worden aangebracht.

Asbestemming
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In het park bij Rouwcentrum
& Crematorium De Boskamp
kunt u as bijzetten in het
sfeervolle columbarium.
Dit opvallende achtkantige gebouw
heeft binnen een urnengalerij
waarin sierurnen kunnen worden
bijgezet. In de nissen waar de
urnen in staan is ook ruimte voor
het plaatsen van persoonlijke
herinneringen, zoals portretten,
kleine kunstwerkjes of bloemen.

Columbarium
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Een mogelijkheid is om wat as te laten
verwerken in een sieraad. Zo is er
sprake van een persoonlijke en zeer
tastbare herinnering aan de overledene,
u draagt het sieraad altijd dicht bij u.
De Boskamp beschikt over een unieke
en speciaal voor het crematorium
ontworpen collectie sieraden. Ook kunt
u ervoor kiezen de as zelf te bewaren,
in een sierurn die u thuis een mooie
plaats kunt geven. In onze toonzaal
krijgt u een goed beeld van de vele
mogelijkheden. Onze medewerkers
geven u graag meer informatie.

Vogelhuisjes
Uniek bij De Boskamp zijn de ‘vogelhuisjes’. Onderin het handgemaakte,
houten huisje is ruimte voor een deel
van de as, de bovenzijde kan echt als
vogelhuis dienen. Het vogelhuis is in
twee uitvoeringen beschikbaar, beide
zijn geschikt om voor een bepaalde
periode buiten te plaatsen. Op het
vogelhuis kan de naam van de overledene worden aangebracht.

Sieraden en
sierurnen
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Naast het bijzetten van as is
het ook mogelijk de as van een
dierbare te laten verstrooien.
Dat kan op verschillende manieren. Hoe en waar de verstrooiing
ook plaatsvindt, altijd kan er een
gedenkteken achterblijven, zoals
een gedenkbordje op een van
onze gedenkmonumenten.
Of een speciaal ontworpen
herdenkingsblad, te plaatsen in
de gedenkboom, dichtbij de
strooivelden. Zo heeft u altijd
een plek om naar terug te keren.

Op De Boskamp zijn meerdere strooivelden. Als nabestaande kunt u uiteraard bij een verstrooiing aanwezig zijn.
Onze medewerkers kunnen de as verstrooien, maar u kunt het ook zelf doen.
En u kunt ervoor kiezen om een deel
van de as niet te laten verstrooien, maar

Verstrooien
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te laten verwerken in een sieraad of te
bewaren in een kleine urn voor thuis.
Over andere mogelijkheden, zoals
verstrooiing uit een vliegtuig of vanaf
een schip informeren wij u graag.

MEE NAAR HUIS
Kiest u ervoor om de as van uw dierbare
mee te nemen naar huis, dan kan dat in
een standaard asbus of askoker.
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Een asbus is afgesloten en daardoor
geschikt voor een bijzetting. Kiest
u voor verstrooiing dan ligt de
keuze voor een askoker meer voor
de hand. Deze is makkelijk te openen.
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Asbus en
askoker

