GUV De Akker
zaait rust
Op De Akker wordt u ontvangen
in onze asbestemmingskamer.
Daar kunt u in alle rust zelf de
mogelijkheden ten aanzien van
asbestemmingen bekijken.
Er is een veelheid aan zaken
aanwezig, van assieraden en
houten urnen in de vorm van
handen tot vlinderurntjes.
U kunt over De Akker lopen om alle
mogelijkheden daar te bekijken,
zodat u geen overhaaste beslissing
neemt. De asbestemming is een
deel van de rouwverwerking.
U bepaalt met uw keuze de laatste
rustplaats van uw dierbare.

asbestemmingsterrein

Wij maken tijd voor u

Kwaliteit en
zonder winstoogmerk
Niet alleen de omgeving, het
terrein en de mogelijkheden zijn
uniek. Ook de tarieven zijn uniek te
noemen. GUV biedt kwaliteit tegen
het laagst mogelijke tarief.
Dat maakt het mogelijk dat voor
elk budget een waardige rustplaats
gevonden kan worden.

Asbestemming kost tijd; tijd om te bekijken, tijd
om erover na te denken en tijd om te beslissen.
Bij GUV geven we u die tijd. Wij nemen de tijd
om u alles uit te leggen, de voorbeelden te
laten zien, met u mee te lopen over De Akker.
Zonder tijdsdruk, in alle rust, moet u uw
keuze kunnen maken. Of u nu kiest voor
een medaillon met as en de overige as wilt
verstrooien of dat u wilt bijzetten in een grote
zwerfkei of een statige eeuwenoude basalturn.
Wij gaan graag met u het gesprek aan en
ondersteunen u bij uw keuze. Wij kunnen u
door onze ervaring passende mogelijkheden
aanbieden en u goed adviseren.
Als u uw keuze gemaakt heeft, dan zorgen
wij ervoor dat alles voorbereid wordt voor de
bijzetting, verstrooiing, assierraden en/of urnen.
Wij maken dan een afspraak met u zodat uw
wensen met betrekking tot de laatste rustplaats
uitgevoerd worden. Ook dan is er tijd om in alle
rust bij te zetten, te verstrooien of de sierraden in
ontvangst te nemen. Wij maken tijd voor u.

Met De Akker
maakt GUV haar
dienstverlening
naar nabestaanden
compleet.
Wij zijn trots dat we
dit unieke, mooie
stuk natuur hebben
mogen inrichten voor
asbestemmingen en
toch het karakter van
De Akker hebben
weten te behouden.
Kom kijken en overtuig
u zelf.

De Akker

Waar herinneringen groeien
Bert van Asselt
algemeen directeur

Op De Akker van GUV groeien de herinneringen aan
dierbaren. Op de Groene Weide, het Heide Veld in de
basalturnen en de grote zwerfkeien, overal bevinden
zich dierbaren die herdacht worden. Het is een park
van herinneringen om in te gedenken, te wandelen
en tot rust te komen.

GUV crematorium - asbestemmingsterrein De Akker
Romienendiek 2B, 7122 PA Aalten
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Een rustplaats voor dierbaren
De Akker straalt serene rust uit.
Langs de zijkanten een statige
rij oude eiken en aan de horizon
korenaren met zonnebloemen.
Een oase van akkerbloemen tekent
de rand verder af. De Groene Weide

in het midden met twee eiken palen
die, de tijd trotserend, een poort
naar De Akker vormen. Op Groene
Weide, maar ook op Heideveld en
De Korenaar zijn dierbaren aan de
aarde teruggegeven.

Het in het landschap gebedde
gebouw stoort niet in het beeld.
De langszijde gaat op in De Akker
en de achterzijde ligt rustig in het
maaiveld. Even verderop staan
eeuwenoude basalturnen in
‘t Hoge Gras die dierbaren een
laatste rustplaats geven.

Grote zwerfkeien verheffen zich
boven het maaiveld van De Akker.
Onverstoorbaar en onaantastbaar
houden zij dierbaren vast.
Hier rusten dierbaren, gedenken de
levenden en groeien herinneringen.
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