Openingstijden
Receptie:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.
Aanlevering bloemen:
bij de receptie, van maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 16.30 uur. Op zaterdag tijdens
plechtigheden.

Adresgegevens
yardenhuis van Lelystad
Oostranddreef 1 • 8212 AZ Lelystad
T 088 927 3700 • E yardenhuis.lelystad@yarden.nl

BR.1228.DEC17

F 0320 241 775 • www.yarden.nl

Als u gebruik maakt van onze faciliteiten, zijn de Algemene
voorwaarden en de Servicegids van toepassing.

Crematorium
yardenhuis van Lelystad

Crematorium Ölandhorst

Familiekamer

Asbestemmingsmogelijkheden

Yardenhuis van Lelystad biedt verschillende uitvaart-

In onze sfeervolle familiekamer kunt u, voordat de

Na de crematie wordt de as minimaal één en

faciliteiten onder één dak: er is een uitvaartcentrum

plechtigheid begint, in besloten kring bij elkaar zijn.

maximaal zes maanden bewaard in een asbus in de

en een crematorium. De algemene gemeentelijke

Om tot rust te komen en eventueel de laatste details

algemene nis van ons crematorium. Zo kunt u een

begraafplaats grenst aan het crematorium. Er zijn veel

met de uitvaartverzorger te bespreken.

weloverwogen beslissing nemen over de definitieve
asbestemming.

mogelijkheden om met muziek, licht, kleuren en beeld

Ons

crematorium

biedt

diverse

in het crematorium een sfeer te creeëren die past bij de

Condoleance

overledene en bij u als nabestaande. Het crematorium

Wij beschikken over een grand café

dat ook als

de urnenmuur of verstrooiing op het verstrooiveld

beschikt over een grote aula, een kleine intieme

condoleanceruimte voor grote en kleine gezelschap-

van de begraafplaats van de gemeente Lelystad.

huiskameraula, een buitenaula, diverse restaurants en

pen kan worden gebruikt. Het grand café heeft een

Wij informeren u graag uitgebreid over de vele

een familiekamer. Alle ruimten kenmerken zich door

kinderhoekje en een buitenruimte, waar de bezoekers

asbestemmingsmogelijkheden

sfeervolle kleuren en een moderne inrichting. De

bij mooi weer een drankje kunnen nuttigen. Hier mag

vormen. Via de receptie kunt u een afspraak maken

plechtigheid en condoleance kunnen ook plaatsvinden

ook gerookt worden.

voor een persoonlijk adviesgesprek met een van

mogelijkheden, zoals bijzetting in het columbarium,

in de aula van Uitvaartcentrum ‘t Westerhuis in

en

onze medewerkers.

Emmeloord of in de aula van Uitvaartcentrum De

Tijdens de condoleance kunnen wij een uitgebreide

Wissel in Dronten. De crematie zal in Yardenhuis

catering verzorgen, zoals een receptie-arrangement,

Capaciteit

van Lelystad plaatsvinden.

maar ook zoete lekkernijen of een uitgebreide lunch.

Grote aula:

Speciaal voor plechtigheden in de avond is er een

max. 500 personen (185 zitplaatsen).

exclusief avondarrangement.

Huiskameraula:

Een passende omgeving

nagedachtenis-

De aula’s van het crematorium bieden een passende om-

max. 36 personen (36 zitplaatsen).

geving voor een sfeervol en intiem afscheid. Om het

Buitenaula:

persoonlijke karakter van de plechtigheid te versterken,

max. 80 personen (60 zitplaatsen).

kunnen wij op de grote lichtwand alle gewenste kleuren

Reservering aula’s:

projecteren, bijvoorbeeld de lievelingskleur van uw over-

voor 45 minuten; uitbreiding per 15 minuten.

leden dierbare. Daarnaast kunnen we op een projectie-

Restaurants:

scherm foto’s of een film tonen over zijn of haar leven.

De capaciteit is aan te passen aan het opgegeven

De prachtige vleugel, het orgel en de moderne muziek-

aantal bezoekers.

installatie bieden u de mogelijkheid om het afscheid ook

Reservering restaurants:

op muzikaal gebied een persoonlijke invulling te geven.

voor 45 minuten; uitbreiding per 15 minuten.

