
Voor een persoonlijke, 
blijvende 
herinnering 
na de 
crematie



Wilt u echt iets bijzonders? 
Bij Memorie Natuursteen vindt u de fraai 

vormgegeven urnen, glazen objecten en 

sculpturen van De Vrind Gedenkartikelen. 

Maak een keuze uit de bestaande collectie 

of laat een uniek object maken naar eigen 

ontwerp. De Vrind Gedenkartikelen werkt 

uitsluitend met vermaarde Nederlandse 

kunstenaars. Natuurlijk in nauw overleg 

met u als het gaat over bijvoorbeeld de 

kleur of de vorm.  

Uw herinnering altijd bij u dragen?
Kies dan voor een mooi sieraad van glas, 

zilver of goud met daarin een beetje as. 

Of voor een speciaal herinneringsdoosje 

om bijvoorbeeld een lokje haar, een lief 

briefje of wat as in te bewaren.

In deze folder ziet u enkele 

voorbeelden van ons aanbod. 

Wij werken met materialen van 

goede kwaliteit, zoals natuursteen, 

glas, hout of RVS. Uw tastbare 

herinnering blijft jarenlang 

mooi. Ook voor een gedenk-

teken in een urnenmuur of een 

urnengraf kunt u bij ons terecht.

Meer voorbeelden ziet u in onze 

showroom en op de website 

www.memorienatuursteen.nl.

Elders al een urn gezien die
u aansprak? Vraag ook eens 
naar onze prijs!

EXCLUSIEF DEALER VAN
DE VRIND GEDENKARTIKELEN

Een persoonlijk aandenken
Na de crematie een tastbare herinnering uit-

zoeken. Dat wilt u natuurlijk zorgvuldig doen. 

Het gaat immers om een persoonlijk aandenken 

aan iemand met wie u een bijzondere band had. 

Er zijn veel mogelijkheden voor asbestemming. 

Denk bijvoorbeeld aan een sieraad of sculptuur. 

Of aan een minder zichtbare verwerking van 

de as in een fotolijstje, een waxinelichthouder 

of een ‘groene urn’ (de circle of life gedachte).

Blijvend, persoonlijk 
en vooral heel mooi



• Ruim assortiment
• Eigen ontwerp op maat mogelijk
• Exclusief dealer De Vrind Gedenkartikelen
• Goede prijs-kwaliteitverhouding
• Geen extra kosten voor het vullen van de urn

Als u wilt, halen wij de as voor u op 

bij het crematorium.

Vraag naar de mogelijkheden of kom 

vrijblijvend langs in onze showroom. 

U bent van harte welkom!

Memorie Natuursteen
Delfweg 34A

2211 VM Noordwijkerhout

Tel. 0252 418 912

info@memorienatuursteen.nl

www.memorienatuursteen.nl

Openingstijden showroom:

maandag t/m zaterdag 

van 10:00 tot 17:00 uur. 

In overleg ontvangen we u 

ook graag buiten deze tijden. 


