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BEELDHOUWERS

W E R K W I J Z E E N KO S T E N

Van oudsher hebben kunstenaars zich
bezig gehouden met het ontwerpen van
grafmonumenten, nu eens ingetogen, dan
weer uitbundig, steeds in overeenstemming met de speciale betekenis van de
overledene voor de gemeenschap waarin
deze leefde.
Als beeldhouwer zet ik sinds 1995 deze
traditie samen met een aantal collega’s
voort.

Vaak werk ik op projectbasis samen met kunstenaars
uit verschillende disciplines, zodat een rijke variatie
in vormtaal en materiaalgebruik mogelijk is.
Haast is in dezen niet geboden - een goed beeld ontwerpen heeft tijd nodig. Om een betrouwbare indruk te krijgen van het eindresultaat, maak ik eerst
een schaalmodel.
Bij ontwerp en offerte wordt natuurlijk rekening
gehouden met het besteedbare budget, waarbij ik
ernaar streef de kosten vergelijkbaar te houden met
die van gewone grafstenen.
Hulp bij het vervaardigen of plaatsen is zeer wel
mogelijk en wordt door nabestaanden vaak op prijs
gesteld.

EEN PERSOONLIJK GEDENKTEKEN
U, als nabestaanden, zoekt voor een gedenkteken misschien naar een vorm die specifiek herinnert aan het
byzondere en onvergetelijke van de overledene.
Als beeldhouwer maak ik, Maarten Fleuren, een individueel ontwerp voor een grafmonument of voor een
kindergraf. Het liefst doe ik dat samen met u.
Het ontwerp kan bescheiden zijn, of heel extreem.
Het mag een eerlijk blok natuursteen zijn, gesierd met
elegante handgekapte letters. Maar ook andere materialen of combinaties zijn mogelijk: bijvoorbeeld glas,
brons, rvs (roestvast staal), keramiek, koper of in een
mal gegoten beton.
Op www.fleurengrafkunst.nl vindt u hiervan talrijke
voorbeelden.
Tegenwoordig zijn niet-conventionele grafmonumenten op bijna alle begraafplaatsen welkom.

De monumenten worden vakkundig gefundeerd en
geplaatst volgens de regels van de begraafplaats.
Ik verzorg ook de vergunningsaanvraag.
U heeft 10 jaar garantie op mijn werk.

CO N TAC T
Wilt u langskomen?
Voor een vrijblijvende afspraak kunt u altijd contact
opnemen van maandag tot en met zaterdag, tussen
10.00 en 22.00 uur.
Mits de afstand niet al te groot is kom ik op verzoek
ook met documentatie naar u toe.
Maarten Fleuren, beeldhouwer
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