Nieuwsbrief
Crematorium
De Omarming
Nummer 4
Jaargang 2
Juli
2011

Sla

Om

g

Uit het
hart

Een oven van 16 ton

Vooroordelen

Maandag 6 juni was een bijzondere dag, de oven en filterinstallatie werden gebracht.
Eerst werd het dak van de ovenruimte opengemaakt, zodat een ingehuurde kraan de
grootste onderdelen naar binnen kon hijsen. Daarna de filterkast en de dumpcooler en
als laatste het belangrijkste en zwaarste onderdeel; de oven die maar liefst ruim zestien
ton weegt. De mannen van de firma DFW Europe zijn twee weken bezig geweest om
de onderdelen op hun plaats te zetten en aan elkaar te koppelen. Het wachten is op de
levering van gas en elektra.

Een belangrijk onderdeel van de oven is de
dumpcooler die tussen de oven en het filter
wordt geplaatst. De dumpcooler zorgt ervoor
dat de rookgassen uit het schoorsteenkanaal

van gemiddeld - duizend! - graden, worden
teruggekoeld naar maximaal 150 graden. De
koeling is nodig om te voorkomen dat het
filter te heet wordt en verbrandt.

Wie kent niet de verhalen en
anekdotes over bouwvakkers,
die volgens de mening van velen
alleen maar vrouwen nafluiten
vanaf hun steiger.
De stoere, veelal ongeschoren,
bierdrinkende kerels die onverschillig
lijken te zijn en onverschrokken
niets uit de weg gaan. Maar dat in
werkelijkheid de meeste bouwvakkers
die ik ken, over een gouden hart
beschikken dat werpt een ander
licht op dit vooroordeel.
En als je als bouwvakker na je werk
ook nog de drive hebt om ‘nog even 42
kilometer te gaan lopen’ om geld in te
zamelen voor KIKA, dan ben je voor
mij een topvent die een dikke pluim
verdient.
Hoe dikwijls plaatsen wij mensen niet
in een hokje, waar ze eigenlijk niet
thuis horen en dat terwijl wij eigenlijk
vaak niets van ze weten! Laten we
proberen niet te snel te (ver)oordelen
over onze medemens. Blijf geloven in
het goede, tot het tegendeel bewezen is!
Heb vertrouwen, dat scheelt de helft.
Gert Brinkhorst

Samen sterk
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief speciaal bedoeld voor uitvaartondernemers en relaties van
Crematorium De Omarming. Graag willen wij u via deze nieuwsbrief informeren over het verloop van
de bouwactiviteiten. Ook in de toekomst houden wij u op de hoogte van wetenswaardigheden. Heeft u
opmerkingen of suggesties over deze nieuwsbrief, wensen ten aanzien van het gebouw, de inrichting of
dienstverlening, of u kent iemand waar onze nieuwsbrief ook interessant voor kan zijn, dan vernemen
wij dat uiteraard graag van u. Uw mening telt, want alleen samen staan we sterk!
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De Omarming krijgt vorm

De buitenzijde krijgt steeds meer vorm. De ovale
vormen van de aula zijn al herkenbaar.

Roddels

De leidingen van de vloerverwarming en de
cementdekvloer worden aangebracht.

Er is een begin gemaakt met het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen aan de voorkant van
de begraafplaats. De aanleg van extra parkeerplaatsen was een van de voorwaarden die de
gemeente stelde bij de onderhandelingen over de bouw en de samenwerking op deze locatie.
Het gaat om ongeveer honderd parkeerplaatsen. Die komen niet alleen het parkeergemak ten
goede, maar zeker ook de verkeersveiligheid.

Petje af
Petje af voor Michiel Stronks en Japko Lammers.
Deze kanjers liepen uit eigen initiatief 42
kilometer om geld in te zamelen voor KIKA.
Wat begon als een grapje, werd een serieuze en
bewonderenswaardige tocht. Want als je gewoon
naar je werk gaat naar het crematorium in Zutphen
en je gaat daarna dan ook nog ongetraind 42
kilometer lopend naar Aalten voor het goede
doel, dan verdien je diep respect. De tocht werd
gesponsord door hun collega’s en uiteraard ook
door ons; al met al goed voor ruim € 700,- voor
KIKA. Dit zijn bouwvakkers om trots op te zijn!

> Aula - Omdat we
een bijzonder pand krijgen met een ovale aula,
moeten onze banken speciaal op maat gemaakt worden. Sonja
test het zitcomfort, we willen graag
dat alles klopt en dus komt er extra
schuim bij en de zithoek wordt iets
aangepast. We hebben een opvallende
warme kleur bekleding uitgekozen.

> Pluktuin - Om ons gedenkpark
een mooie natuurlijke uitstraling te
geven en een plek te laten zijn waar
mensen troost vinden, hebben we
er voor gekozen om een natuurlijke
pluktuin aan te leggen. Hier kunnen
mensen zelf bloemen plukken om bij
de urn of het graf te leggen.

Kinderhofje

Rondom ons crematorium wordt een gedenkpark
aangelegd. Nabestaanden kunnen op diverse
manieren de as van hun dierbare verstrooien
of bijzetten. Voor kinderen wordt een speciale
plek ingericht. Onze goede vriend en beeldend
kunstenaar Hans Roodzandt is in zijn buitenatelier
in Frankrijk bezig met het maken van een mooi
beeld voor dit kinderhofje. De bijzondere sokkel
waar het beeld op komt te staan is inmiddels klaar
en wordt waarschijnlijk in september geplaatst.
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