
Horeca faciliteiten
ROND DE PLECHTIGHEID



Alles op één locatie

Waarom kiezen voor een samenzijn in een van 
de horecaruimtes van Crematoria Twente? 
Omdat u na de plechtigheid in een ontspan
nen sfeer kunt napraten, op dezelfde locatie. 
Omdat uw gasten niet eerst in de auto hoeven 
te stappen om elkaar ergens anders weer te 
ontmoeten. Omdat u de catering helemaal zelf 
kunt bepalen. Omdat u in uw eigen behaaglij
ke privéruimte alle tijd heeft om verhalen en 
herinneringen uit te wisselen met uw gasten. 

 

Van een kopje koffie bij de kist tot een borrel in het bos: bij Crematoria Twente bepaalt u zelf 
welk type catering past bij de uitvaartplechtigheid van uw dierbare. Om u op weg te helpen, 
hebben wij een aantal suggesties opgenomen in bijgaande cateringlijst. We nodigen u van 
harte uit om uw eigen wensen kenbaar te maken. In overleg is er heel veel mogelijk.

Horecaruimtes

Een samenzijn voorafgaand aan en/of na 
afloop van een plechtigheid draagt bij aan een 
waardig afscheid, passend bij de overledene. U 
kiest zelf de setting. Crematoria Twente heeft 
daarvoor verschillende gelegenheden, waaron
der bijvoorbeeld: 

• Afscheidslounge Salut in Borne biedt uit
zicht over de weilanden en heeft een mooi 
terras waar u op een informele manier 
afscheid kunt nemen, bijvoorbeeld met een 
glaasje bubbels rond de kist.

• Aula De Lijster in Enschede is geschikt voor 
groepen tot 350 personen. De bijbehoren
de gastenkamer heeft verschillende zitjes 
en biedt uitzicht op de binnentuin. 

• Alle locaties bieden familiekamers met een 
intieme huiskamersfeer die geschikt zijn 
voor afscheid in kleine kring. 

• Een buitenplechtigheid in Enschede kan 
worden afgesloten met een samenzijn in 
het groen. Wij zorgen voor gevulde pick
nickmanden met bijvoorbeeld een lunch, 
borrel of high tea.

Alle horecaruimtes van Crematoria Twente zijn 
eigentijds en sfeervol ingericht met natuurlijke 
materialen, zachte kleuren en verse bloemen. 
Ze bieden uitzicht over tuinen, weilanden, 
het bos of een park. Bij mooi weer slaat u de 

deuren open naar het terras. Eventuele muziek 
is uiteraard die van uw eigen keuze.

U en uw gasten zullen zich welkom voelen en 
in alle rust kunnen napraten.

Omdat u respectvol en hartelijk wordt ontvan
gen. 

Wij werken uitsluitend met kwaliteits
producten van regionale leveranciers. Uw wen
sen zijn daarbij leidend. Wilt u Haagse hopjes 
of Groninger koek bij de koffie of een Twents 
kaasplankje bij de borrel omdat de overlede
ne daar zo van hield? Of wilt u een foodtruck 
laten komen voor na de plechtigheid? Wij 
gaan graag met u in gesprek om de uitvaart zo 
persoonlijk mogelijk te maken.
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