CREMATORIUM ENSCHEDE
Om nog beter tegemoet te kunnen komen aan de wensen van nabestaanden wordt het crematorium in Enschede grondig
gerenoveerd en gemoderniseerd. Naar verwachting zijn de renovatiewerkzaamheden eind 2019 gereed. Tijdens de renovatie
blijft het crematorium geopend waarbij nabestaanden tijdens een plechtigheid geen overlast zullen ondervinden van de
werkzaamheden.

Na de renovatie beschikt het crematorium
in Enschede over drie moderne, stijlvol
ingerichte aula’s met elk een eigen familiekamer, ontvangstruimte en gastenkamer.
De drie aula’s krijgen meer lichtinval,
verbinding met buiten en een frisse aankleding gebaseerd op natuurlijke elementen.
De bijbehorende gastenkamers worden in
dezelfde stijl ingericht en hebben uitzicht
op de tuinen.

AULA DE GROENLING
•	Sfeervolle inrichting met een natuurlijke, rustige uitstraling
•	Natuurlijke lichtinval en uitzicht op de tuin
•	Ruimte geschikt voor 60 gasten
•	Eigen entree voor privacy en beslotenheid
•	De gastenkamer is tevens de ontvangstruimte
voor belangstellenden

Alle ruimtes zijn uitgerust met hedendaagse opnametechnieken en audiovisuele
apparatuur.

CONTACT
Usselerrietweg 40
7546 PE ENSCHEDE
www.crematoriatwente.nl
info@crematoriatwente.nl
Algemeen telefoonnummer (053) 475 60 60
Afdeling asbestemming (053) 475 60 50
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

BEZOEKADRESSEN
OLDENZAAL

Schipleidelaan 57

ENSCHEDE

Usselerrietweg 40

ALMELO

Willem de Clercqstraat 95

BORNE

Hosbekkeweg 2

•	Modern, licht en sfeervol ingericht
•	Uitzicht op de binnentuin
•	Ruimte voor 160 gasten,
waarvan 130 zitplaatsen
•	Gastenkamer met zicht op de tuin

AULA DE PUTTER

AULA DE LIJSTER

•	Aankleding gebaseerd op
natuurlijke invloeden
•	Aan beide kanten van de aula
uitzicht op binnentuin
•	Ruimte voor 350 gasten,
waarvan 180 zitplaatsen
•	De gastenkamer heeft meer intimiteit
door hoogteverschil in meubilair en
kleinere zitjes
•	De gastenkamer heeft tevens uitzicht
op de binnentuin

ASBESTEMMING

CATERING

Het crematorium in Enschede heeft op eigen terrein diverse
mogelijkheden voor verstrooiing en bijzetting van de as van
de overledene. Er bestaan daarnaast nog veel andere mogelijkheden voor het verstrooien, bewaren of verwerken van as.
Daarover geven we graag een passend advies.

Voorafgaand aan en/of na afloop van een
plechtigheid kan gebruik gemaakt worden
van uitgebreide cateringmogelijkheden.
Van koffie met iets lekkers, luxe broodjes,
tot een goed glas wijn met bittergarnituur.
Voor iedere wens en elk budget zijn er
passende mogelijkheden. Kijk voor meer
informatie in onze cateringfolder, op onze
website of neem contact met ons op.

Heeft u vragen over asbestemming of wilt u een afspraak maken
met één van onze adviseurs, neemt u dan contact op met onze
afdeling asbestemming via telefoonnummer (053) 475 60 50.

AFSCHEID, HERINNERING, INSPIRATIE

