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Afscheid & Herinneren

Va n ha rte welko m

Een sfeervolle plek om afscheid

U b ent bij ons van h ar te wel kom vo or e en

te nemen, te rouwen en

p a ss en d e afs chei ds- of h er in ner bije en komst .

te herinneren, dat wil
Crematorium Tilburg

We bi e d en d a ar vo or v i er l o c ati e s me t a l l e
vo or zi en i ngen . Ie d ere l o c ati e h e eft e en eigen
sfe er en g ro otte.

voor u zijn. Voor iedereen,

Ter n age d a chten i s a an uw di er b are is er

ongeacht culturele en

e en pr a cht i g afs chei dsp ar k me t ur n entuin en ,

religieuze achtergrond.

st ro oi vel d en , u r n en muur en monumenten.
D e z e bro chu re ge ef t u e en indr u k van
d e m o gel ij k he d en .
Wij d o en er a l l e s a an om e en cremati e,
b e g r afen i s of an d ere bije en komst volgens
u w wens en i n te v u l l en . Aar z elt u ni e t om
cont a c t m e t ons op te n emen a ls u v r agen
of sp e ci a l e wens en h e eft . We d en ken g r aag
m e t u m e e.
Team Crematorium Tilburg en omstreken

Wi st u dat u bij ons een afspraak kunt maken voor
een pers oonlijke rondleiding bij Cremator ium Tilburg?
Graag tot ziens!

welkom
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Het laatste hoofdstuk van ons leven, we denken er liever niet aan.
Toch krijgt iedereen onherroepelijk te maken met de dood.
Voordat het boek definitief dichtgeslagen wordt,
is het tijd om afscheid te nemen.

Afscheid
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Aula Atrium

Aula Aurora
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Voor een crematie of begrafenis heeft u bij
Crematorium Tilburg de keuze uit vier
afscheidslocaties: Aula Aurora, Aula Atrium,
Andante Café en Grand Café Ode.
Op de volgende pagina’s stellen wij de ruimtes
graag aan u voor.

Steeds meer mensen kiezen voor een persoonlijk
en uniek afscheid, een afscheid dat past bij de overledene.
Samen met u geven wij graag invulling aan dit laatste afscheid.

Andante Café

Grand Café Ode

Persoonlijk afscheid
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Licht & modern
Aula Aurora is in 2016
gemoderniseerd.
Ramen zorgen voor voldoende
lichtinval en kijken deels uit
op de tuinen rondom
het crematorium.
De banken in de afscheidsruimte zijn rond van vorm
en vormen zo een halve cirkel
rond de kist.

Aula Aurora
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de cirkel rond maken
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I n f o r ma t ie Aula Aur or a
120 zitplaatsen afscheidsruimte
80 zitplaatsen koffiekamer
10 zitplaatsen familiekamer
afscheidsruimte

Aanvangstijden kunt u vinden op onze website
www.crematoriumtilburg.nl
2,5 uur vrij in te delen gebruik van locatie
(meer tijd is in overleg mogelijk)
Vaste microfoon bij sprekersstoel,
draadloze microfoon, revers microfoon
en microfoon met draad
Digitale piano

condoleanceruimte Aurora

familiekamer

Geluids- en beeldopname
Livestream

De ruimte waar u kunt napraten, eten en
drinken heeft een intieme uitstraling, een
prachtige serre en fijn terras. Ook is er een
familiekamer waar de direct nabestaanden
voor een afscheid samen kunnen komen.

Multimedia presentaties en muziek
Beschut terras

A uro ra

aula

Aula Aurora
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entree Aurora

terras
13

Voor grote gezelschappen
Aula Atrium is de grootste
locatie van Crematorium
Tilburg. Indien nodig is
het mogelijk de bijeenkomst in
de afscheidsruimte te volgen via
schermen in de condoleanceruimte. Hier wordt regelmatig
gebruik van gemaakt.

Aula Atrium
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ruimte voor grootse vieringen
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I nf o rm a tie Aula Atr ium
200 zitplaatsen afscheidsruimte
140 zitplaatsen koffiekamer
12 zitplaatsen familiekamer

afscheidsruimte

Aanvangstijden kunt u vinden op onze website
www.crematoriumtilburg.nl
2,5 uur vrij in te delen gebruik van locatie
(meer tijd is in overleg mogelijk)
Vaste microfoon bij sprekersstoel,
draadloze microfoon, revers microfoon
Piano (vleugel)
Geluids- en beeldopname
Livestream
Multimedia presentaties en muziek

condoleanceruimte Atrium

familiekamer

Beschut terras

Voorafgaand aan het afscheid kunnen direct
nabestaanden gebruikmaken van de familiekamer. Tevens beschikt deze locatie over een
beschut terras dat grenst aan de condoleanceruimte.

A t ri um

aula

Aula Atrium
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entree Atrium

ontvangstruimte
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Klein en intiem
Andante Café is de kleinste
locatie van Crematorium Tilburg
en zeer geschikt voor kleine
gezelschappen.
Andante Café ligt op enige
afstand van de andere locaties
en ovenruimte en heeft
een prachtig uitzicht op
de tuinen. Via deze tuinen kunt
u de kist naar de begraafplaats
of ovenruimte begeleiden.
Andante wordt ook vaak
gebruikt voor herinnerbijeenkomsten in kleine kring.

Andante Café
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afscheid in kleine kring
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I nf o rm a tie An da n te Ca fé
50 zitplaatsen afscheidsruimte
50 zitplaatsen koffiekamer
Geen familiekamer

afscheidsruimte

Aanvangstijden kunt u vinden op onze website
www.crematoriumtilburg.nl
2,5 uur vrij in te delen gebruik van locatie
(meer tijd is in overleg mogelijk)
Vaste microfoon bij sprekersstoel,
draadloze microfoon, revers microfoon
en instrument microfoon
Geluids- en beeldopname
Livestream
Multimedia presentaties en muziek

De afscheidsruimte met ronde banken heeft
een aangrenzende ontvangst- en condoleanceruimte. Er is geen familiekamer aanwezig
in Andante Café.

Andante Café
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condolea ncer uimte

kun st w e r k d oor M a r ja n Sm i t

condolea ncer uimte

Beschut terras

entree Andante
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Volop mogelijkheden
In het sfeervolle Grand Café Ode
kan een afscheid of andere bijeenkomst helemaal naar eigen
wens ingevuld worden. Zo heeft
u de keuze waar de kist in
de ruimte geplaatst wordt.
Bijvoorbeeld centraal in
de ruimte of bij de ramen met
uitzicht op fraai groen.
Een ‘buitenafscheid’ in kleine
kring behoort eveneens tot
de mogelijkheden.

Grand Café Ode
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ode aan het leven
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I nf o rm a tie G r a n d Ca fé Ode
125 zitplaatsen afscheidsruimte (inclusief bar en
ontvangstruimte)
10 zitplaatsen familiekamer
Aanvangstijden kunt u vinden op onze website
www.crematoriumtilburg.nl
ontvangst & bar

2,5 uur vrij in te delen gebruik van locatie
(meer tijd is in overleg mogelijk)
Vaste microfoon bij sprekersstoel,
draadloze microfoon, headset microfoon
Geluids- en beeldopname
Livestream
Multimedia presentaties en muziek
Beschut terras met buitenspeakers

afscheidsruimte

familiekamer

Grand Café Ode is gevestigd aan de Karel
Boddenweg 7 en heeft een eigen parkeerplaats
en ingang

In Grand Café Ode zijn loungebanken
en zithoeken te vinden, evenals een prachtige
bar met zitmogelijkheden. Voor de direct
nabestaanden is er een familiekamer waar
u zich even terug kunt trekken. Ode is ook een
prima locatie voor kleine gezelschappen.

Grand Café Ode
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Bargedeelte (af te sluiten)

entree
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Een afscheid zoals u wilt

Persoonlijke invulling
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U kunt iedere locatie reserveren voor 2,5 uur. Binnen deze beschikbare tijd kunt u zelf
bepalen hoe u het afscheid indeelt over de verschillende ruimtes voor ontvangst, bijeenkomst
en condoleance. Neem contact met ons op als u een locatie voor langere tijd wilt reserveren of
als u speciale wensen heeft. Wij denken graag met u mee.
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Multimedia presentaties

Sfeer proeven
Op onze website kunt u

In alle ruimtes zijn schermen aanwezig
waarop u beelden kunt tonen.
Deze presentaties kunnen wij ook
voor u maken.

de sfeer van de verschillende

beeld e n z eg ge n mee r
d an w oord e n

afscheidsruimtes ervaren:
van elke ruimte is een
video te zien.

Opnames en livestream
De afscheidsdienst kan voor u opgenomen
worden. Het is mogelijk om via livestream
de dienst online te volgen.

te r ug kij ke n of meekij ke n

Muziek
U kunt kiezen om zelf muziek te maken of
een eigen selectie van muziek te laten horen.
Ook kunt u een keuze maken uit onze zeer
uitgebreide online muziekcollectie:
www.crematoriumtilburg.nl/muziekboek/

Presentaties, opnames, livestream & muziek
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muziek maakt
een afscheid persoonlijk
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van koffie met cake
tot menu à la carte

Aan u de keuze
Op alle locaties bieden wij uitgebreide cateringmogelijkheden.
Door ons aan tafel geserveerd of in buffetvorm: aan u de keuze
wat u uw gasten wilt aanbieden.

Dineren
Wij bieden ook mogelijkheden voor
een 3-gangen diner, een walking dinner
of een à la carte diner. Uiteraard kunnen
de diverse menu’s aangepast worden aan
uw wensen.
Voor meer informatie:
www.crematoriumtilburg.nl/download/dineren

Catering
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crematieruimte

oveninvoer

Ovenruimte

De crematie
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buiteningang naar ovenruimte

oven

Wanneer uw dierbare overledene gecremeerd
wordt, brengen wij de kist na afloop van de afscheidsbijeenkomst naar de ovenruimte. U kunt
de overledene met een aantal nabestaanden
begeleiden naar deze ruimte. U wandelt hierbij
door ons afscheidspark of als u dat wilt binnendoor bij een afscheid in Aula Aurora of Aula
Atrium. Ook kunt u aanwezig zijn bij het plaatsen van de kist in de oven. Helaas kan dit niet
altijd direct aansluitend aan de afscheidsdienst.
Op de dag van het afscheid overleggen wij met
u wanneer en of dit kan plaatsvinden. Dit geldt
ook voor een crematie waarbij het afscheid elders plaatsvindt.
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Ruimte om te rouwen
Crematorium Tilburg wil aan
iedereen ruimte bieden om
te rouwen en te herinneren.
Het maakt niet uit of dat
direct na een overlijden is
of langere tijd daarna.
Onze locaties worden regelmatig
gebruikt voor herinnerbijeenkomsten. En ook ons prachtige
afscheidspark met urnenvelden,
strooivelden en monumenten
biedt alle gelegenheid om te
herinneren.

Herinneren
34

loslate n & te r ug ge ve n
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Speciale herinneringen
In het afscheidspark van het crematorium staat een aantal monumenten, speciaal om te
herinneren en herdenken. In Stralend Licht en Memories kunt u een naamplaatje laten plaatsen.

columbarium

natuurtuin

Strooivelden, urnentuin & columbarium

Gekleurde herinneringen

What remains

monument voor overleden kinderen

monument voor de MH17 slachtoffers

Stralend licht

Memories

Na de crematie zijn er veel mogelijkheden voor
de asbestemming. U kunt de as bijvoorbeeld
verstrooien op onze strooivelden. Het is ook
mogelijk de urn bij te zetten in een nis van het
columbarium of in een gedenksteen te plaatsen in
een van de urnentuinen. De as of een deel ervan
kan ook in een sculptuur verwerkt worden.
Als u wilt, kunt u de as mee naar huis nemen of
op een andere geliefde plek uitstrooien.

urnentuin

Asbestemming
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Voor meer inspiratie & informatie:
www.crematoriumtilburg.nl/laatste-rustplaats/

Monumenten
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U kunt ook een afspraak maken
voor een bezoek aan onze
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speciaal daarvoor ingerichte
Monumenten

ruimte, waar we u vrijblijvend
informeren over alle mogelijkheden.

Gedenktekens
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om te koesteren & te dragen
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Plattegrond
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5044 EL Tilburg

T 013 4686204

info@crematoriumtilburg.nl

www.crematoriumtilburg.nl

December 2018 • Concept & vormgeving: Dianne Klanderman • Concept & tekst: Jeanet Visser • Fotografie: Jaap Bouwens

Karel Boddenweg 5

