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Aszaken
Na een crematie blijft zo’n 4 kilo as over. Die kan in een
(design)urn op de schoorsteenmantel, maar je kunt er ook
wat anders mee doen. In een tattoo verwerken is in
Nederland verboden, maar er zijn genoeg alternatieven.
samenstelling ANNET DE GROOT

LUCHTBALLON

Dust in the wind…
wie waarlijk wil uitstrooien, stapt in
een luchtballon en geeft de overledene boven land, binnenwater of
zee met de wind mee. Check eerst
even of het geen privéterrein is, en zo
ja: toestemming vragen. Vanaf €770.

URN

Voor een letterlijke
uitvaart
Het urnbootje kan tijdens een vaartocht of vanaf de oever te water
worden gelaten. Het drijft 10, 15
minuten rond, zinkt en valt op de
bodem uiteen. 100 procent natuurlijk
materiaal. afvaren mag zonder
vergunning. diverse formaten (tot
4 kg as), vanaf €390.

i urnwinkel.nl

i studiodecampagne.nl

WANDELSTOK

Naar de
natuur

met de tolad one-wandelstok (130 cm) laat je de as tijdens een
wandeling beetje bij beetje achter in het landschap (vraag zo
nodig toestemming aan de eigenaar van het terrein). iedereen
kan mee op dit laatste blokje om. Vanaf €129.
i tolad-one.com

ASSIERAAD

Een persoonlijke
herinne-ring
WAXINELICHTHOUDER

Verwerkt in je
eigen reliek
BEDELTJE

As-cessoire
doe een snufje van de overledene
in een ashangertje en draag dat
bijvoorbeeld aan een kettinkje om
je hals. dit subtiele zilveren balletje
heeft een doorsnee van 21 millimeter
en kan desgewenst worden gegraveerd. Vanaf €105.

een beetje as door de verf van
een schilderij of verwerkt in een
glaskunstwerk – of in zo’n fraai
waxinelichthoudertje. Zo maakt de
overledene zich na de dood nog
een beetje nuttig in huis. €189.

as kan in allerlei sieraden worden
verwerkt: armbanden, hangers,
broches, of een fraaie ring.
goudsmid margriet verstopt een
beetje as onder de zegel van een
zegelring, of, voor dames, onder
deze fraaie opaal. gem, diverse
goudsoorten, vanaf €1950.
i margrietjewels.com

i dela.nl

i zilver.nl

REEFBALL

Nieuwe kans voor
koraal en krabbetjes
red na je dood het leven op de zeebodem en verwerk de
as in een ‘reef ball’: een holle bal van beton met kiekeboegaten. afzinken in de oceaan en wachten maar op die
anemonen, murenes, octopussen en zeekomkommers.
Vanaf circa €2875.
i eternalreefs.com

VOETBALURN

Eeuwig trouw
aan de club
die-hard voetbalfans overlijden ook
een keertje. Hun as kan worden
uitgestrooid over het hoofdveld, maar
hij kan ook worden bewaard in deze
keramieken voetbalurn. Handbeschilderd, in diverse kleuren en formaten,
eventueel versierd met het clublogo.
Vanaf €245,90.
i denhollandsche.nl

