
Het crematorium in Almelo is een licht en modern ingericht crematorium waar mensen op intieme en persoonlijk wijze
afscheid kunnen nemen van een dierbare. Het crematorium beschikt over één aula, een gastenkamer met terras en een  
ontvangstruimte. Vanuit de aula is zicht op de groene tuin met vijver door de grote, glazen pui. Deze verbinding met  
buiten creëert een open sfeer met ruimte voor rust en bezinning.

CREMATORIUM ALMELO

•  Sfeervol, modern en licht ingericht
•  Uitzicht op de tuin met karakteristieke vijver
•  Ruimte voor 200 gasten, 135 zitplaatsen

•  Royale ontvangstruimte met comfortabele banken
•  Bij meer dan 200 gasten kan hier de plechtigheid 

op een digitaal scherm gevolgd worden

AULA

ONTVANGSTRUIMTE

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



•  Ontvangst van nabestaanden voorafgaand aan een plechtigheid
•  Ook geschikt voor een afscheid in kleine kring

FAMILIEKAMER

Het crematorium in Almelo heeft op eigen terrein diverse mogelijk- 
heden 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. 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.

GASTENKAMER

CATERING

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.

HERDENKINGSBIJEENKOMST
Elk jaar houdt het crematorium in Almelo  
op de zondag vóór Kerst een herdenkings-
bijeenkomst in de aula. 
Deze bijeenkomst sluit aan op de bijeenkomst 
die de gemeente Almelo organiseert op de 
aangrenzende gemeentelijke begraafplaats 
’t Groenedael. We geven bekendheid aan 
deze bijeenkomst via flyers op de locatie, 
onze social mediakanalen en onze website: 
www.crematoriatwente.nl.

ASBESTEMMING

AFSCHEID, HERINNERING, INSPIRATIE

•  Licht, rustig en ruimtelijk
•  Aangrenzend terras
•  Binnen en buiten komen samen door de grote glaswand 

met uitzicht op de tuin


