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Witte rook voor Hart van Berkelland!
Vier jaar geleden startten we met onze plannen om in de gemeente Berkelland een 
crematorium te bouwen. 

Daarna volgden diverse procedures waaronder de 
bouwvergunning. Uiteindelijk kwamen we op 15 februari 
in zitting bijeen bij de Raad van State. Eind mei kregen 
we het verlossende woord te horen en was er witte rook! 
De start van de bouw was een feit, alle bezwaren van de 
tegenpartij ten spijt. Dit betoog faalt! stond als commen-
taar bij alle bezwaren van de tegenpartij. Dat geeft moed 
en vertrouwen voor de toekomst. 

Om         S l a g       

Toen we op Landgoed ‘t Aamschot - 
alweer vier jaar geleden - voor het eerst 
gingen kijken, bloeiden de rododendrons 
weelderig. De natuur verwelkomde ons 
uitbundig. Er bestaat een mooie spreuk: 
‘Op het pad der vriendschap bloeien de 
mooiste bloemen. Ze heten verdraagzaam-
heid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en 
vertrouwen.’
Inmiddels zijn we vier jaar verder. De 
bloemen der verdraagzaamheid verschoten 
de afgelopen jaren soms van kleur. Eer-
lijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen 
hingen er af  en toe wat verlept bij.   
De bloemen der verdraagzaamheid heb-
ben – net als mensen – aandacht en liefde 
nodig om tot volle bloei te komen. En 
gedijen het best op vruchtbare aarde. Op 
Landgoed ’t Aamschot ademt alles het 
succesvolle verleden, zeker in de zomer-
periode als de natuur zich opricht naar 
het licht. Maar ook dit gouden jaargetijde 
kent zwaar onweer.
Ondanks alle storm en tegenwind de afge-
lopen jaren, bloeien de rododendrons weer 
net zo uitbundig als toen we hier voor 
het eerst kwamen. De bomen zijn weer 
zwanger van het blad, de bloemen openen 
hun hart en de natuur buigt inschik-
kelijk mee met de wind. Een prachtplek 
waar de cyclus van het leven tastbaar is.
 
De natuur zal ons crematorium Hart 
van Berkelland omarmen. 
Daar geloven we in.

Gert 
Brinkhorst

Dank voor de prettige samenwerking
Graag willen we u hartelijk danken voor de prettige samenwerking. Heeft u suggesties, tips of  verbeterpunten? 
Laat het ons weten via info@deomarming.nl of  telefonisch via 0575 – 51 66 43.
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Start crematorium Hart van Berkelland
Zodra deze werkzaamheden afgerond zijn, 
begint de aannemer met de werkzaamheden, 
zodat er na de bouwvakperiode meteen doorge-
bouwd kan worden. De planning is om de bouw 
medio juni 2017 af  te ronden, zodat we volgend 
jaar rond deze tijd ons tweede crematorium in 
gebruik kunnen nemen! Wij zijn erg blij dat we 
eindelijk verder kunnen met de bouw om u ook 
op deze geweldige plek een bijzondere vorm 
van dienstverlening te kunnen leveren.

Open huis en rondleiding ’t Aamschot Haarlo
Meteen het eerste weekend van juni 
ontvingen we een aantal uitvaartonder-
nemers uit onze regio om alvast een 
kijkje te nemen. 

Ze waren welkom op de locatie in Haarlo 
waar ons tweede crematorium wordt 
gebouwd; het huidige pand ’t Aamschot. 
Met de officiële opening van het cremato-
rium zal de naam ’t Aamschot veranderen in 
crematorium Hart van Berkelland. 

Tijdens de rondleiding hebben we de afscheids-
ruimtes laten zien. Bijzonder is dat families de 
gelegenheid krijgen om ná het afscheid van 
hun dierbare overledene langer te verblijven 
in kleine kring. De afscheidsruimtes bieden 
gelegenheid om herinneringen op te halen bij 
de open haard of  op het terras met uitzicht op 
de vijverpartijen. Desgewenst onder het genot 
van een hapje en een drankje of  gebruikma-
kend van de mogelijkheden van onze uitge-
breide catering. 

Dinsdag 7 juni is een start gemaakt met 
de aanleg van de bouwweg die tevens de 
nieuwe uitrit van het crematorium gaat 
worden. 

Ook het overig grondwerk gaat door; het 
kappen van een aantal bomen op de plek 
waar het pand komt, het bouwrijp maken 
van het terrein, het uitdiepen van de vijvers 
en het snoeiwerk langs de vijverpartijen.



>  Wist u dat 
- wij tijdens de gezellige 
personeelsbijeenkomst in 

`t Aamschot 
nu allemaal geweldig 
kunnen spelen op de 
mondharmonica. Met 
name de blues bevalt 
(ons) erg goed!

 
>  - we het afgelopen half  jaar diverse 
rondleidingen gaven aan onder meer de 
Rotary, ondernemersclubs en Women in 
Business. Ook voor u geldt de mogelijk-
heid om een rondleiding aan te vragen, 
om uw eigen werk en onze dienstverle-
ning onder de aandacht te brengen.

>  - men graag kiest voor onze uitge-
breide cateringkaart. Afgelopen week 
kwamen daar op verzoek van een fa-
milie pannenkoeken bij! Een mooie 
uitdaging die wij graag aangaan met ons 
team. Men was zeer tevreden!

>  -  Rondom Rouw b.v. dit jaar tien jaar 
bestaat!

>  - Crematorium de Omarming dit jaar 
alweer vijf  jaar bestaat!
 
>   - de herdenkingsdienst van afgelopen 
april weer heel bijzonder was met veel bij-
dragen van families met mooie woorden, 
muziek en samenzijn. Medio oktober or-
ganiseren wij weer een herdenkingsbijeen-
komst voor alle families die het komende 
halfjaar bij ons komen.

RoddelsUitbreiding kleine aula de Omarming in Zutphen      
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Tijdens de International Funeral Awards 
ontving Gert afgelopen jaar een nominatie 
voor het Urniversum, een universeel 
bijzetsysteem dat naar wens uitgebreid 
wordt, afhankelijk van de behoefte, op een 
begraafplaats of  in een urnentuin.

Het gehele Urniversum wordt binnenkort op 
het terrein van De Omarming in Zutphen 
opgebouwd. Het Urniversum kan tevens 
gebruikt worden door nabestaanden om 

Urniversum in Zutphen 

Ook in Zutphen gaan we bouwkundig 
inspelen op de wensen van de nabestaanden. 
De tekeningen voor uitbreiding met een 
kleine aula liggen bij de gemeente Zutphen 
voor goedkeuring. 

We verwachten dat wij met deze plannen kunnen 
starten na de zomerperiode en dat we de kleine 
aula eind van het jaar in gebruik kunnen nemen. 
Na onderling overleg is de tekening aangepast en 
uitgebreid, waardoor het mogelijk is om met 30 à 
40 personen in een intieme sfeer een plechtigheid 
en condoleance te organiseren. De sfeer en 
inrichting is gebaseerd op een huiskamergevoel 
met een knipoog naar een brasserie. Het 
kleurgebruik is vooral gebaseerd op warme en 

Om de route voor bezoekers naar ons crematorium beter zichtbaar 
te maken, hebben we extra hoge lantaarns aangebracht. De mooie 
en sierlijke verlichting geeft een praktische toevoeging aan onze 
dienstverlening vooral voor bezoekers die met name in de winterperiode 
’s avonds het crematorium bezoeken. 

troostende tinten. In de kleine aula hanteren we 
een ruimere planning waardoor er maximaal twee 
plechtigheden op één dag plaatsvinden. .

Prehistorisch bijzetveld We gaven u al eerder aan dat het mogelijk 
is om op ons prehistorisch urnenveld voor 
eeuwig een urn bij te zetten. 

Graag brengen we deze optie nogmaals onder 
de aandacht, aangezien het veld nu geheel klaar 
is voor bijzetting. In het hart van het veld is een 
imposante hunebedkei geplaatst die deze plek 
prachtig symboliseert. Bovendien is er een bankje 
geplaatst waar mensen even kunnen zitten, zijn 
en genieten van dit prachtig eilandje.

Straatverlichting

een urn bij te zetten. Informatie hierover is 
verkrijgbaar bij onze receptie in De Gasterij.


