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Laatste verzorging

Eikelenburg biedt alle faciliteiten voor de zorg van de

De laatste verzorging van uw overleden dierbare

overledene. In de avonduren kan Eikelenburg in haar

kan zowel thuis gebeuren als in Uitvaartcentrum

huiskamer de opbaring van uw dierbare verzorgen.

Nieuw Eykenduynen. In beide situaties kunt u bij de

Eikelenburg werkt hierbij nauw samen met haar

laatste verzorging aanwezig zijn en deze eventueel

collega’s van Uitvaartcentrum Nieuw Eykenduynen

zelf, samen met het verzorgingsteam, uitvoeren. Het

in Den Haag.

uitvaartcentrum heeft een compleet ingerichte verzorgingsruimte waar de overledene wordt gewassen
en aangekleed. Deze ruimte is ook geschikt voor rituele
bewassingen.
Het overbrengen van de overledene (voor de laatste
verzorging) naar Uitvaartcentrum Nieuw Eykenduynen
kan 24 uur per dag. Indien gewenst kunt u uw
dierbare hierbij begeleiden. De uiterlijke verzorging
– verzorging van het haar, de nagels en de make-up –
kan ook samen met u plaatsvinden. Na de verzorging
brengen de medewerkers uw dierbare weer over naar
Eikelenburg.

Rouwbezoek
De huiskamer biedt voldoende ruimte voor een familiebezoek. Verwacht u meer belangstellenden, dan
kunnen wij het rouwbezoek ook in ons restaurant
of in de aula van het crematorium organiseren. Het
rouwbezoek kan als u dit wenst ook ‘s avonds of in
het weekend plaatsvinden. Tijdens het rouwbezoek
kunt u de kamer inrichten met bloemen, persoonlijke
bezittingen en foto’s, zodat de overledene door herinneringen wordt omringd. U kunt gebruik maken van
de muziekinstallatie. Het is ook mogelijk om via een
beeldscherm foto’s te tonen.
Tijdens het rouwbezoek kunnen wij aan alle cateringwensen voldoen, zoals een koffiearrangement met
zoete lekkernijen of een uitgebreide catering.

Adresgegevens
Eikelenburg
Eikelenburglaan 7
2286 KA Rijswijk
T 070 396 1967
E cre.eikelenburg@yarden.nl
F 070 396 3602
yarden.nl
Oud-Rijswijk
Sir Winston Churchilllaan 233
2282 JS Rijswijk
T 070 396 1967
E cre.eikelenburg@yarden.nl
F 070 396 3602
yarden.nl

Als u gebruik maakt van onze faciliteiten, zijn de
Algemene voorwaarden en de Servicegids van toepassing.

