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Anton Koopman, directeur 
van Tweetal Partypeople,  
is continue op zoek naar 
exclusieve toplocaties, 
waar het totaalconcept 
van de Tweetal Catering 
activiteiten een stijlvolle 
invulling kan krijgen tijdens 
huwelijksvoltrekkingen en 
feesten of bijeenkomsten 
voor zowel de zakelijke als 
de private markt.
   
Galerie en Skulpturenpark 
Groeneveld herbergt  
Nederlands grootste  
beeldencollectie en wordt 
gerund en beheerd door de 

in Amsterdam aan de kunst-academie opgeleide kunstenares Marie-Louise Kersbergen.
Zij toverde in 20 jaar tijd de oude KI boerderij met haar omringende weilanden om tot een prachtige expositieruimte.
 
Binnen bevindt zich een imposante galerieruimte van 800 m2. Verdeeld over 2 etages zien we hier een grote 
variatie aan schilderijen, glas, keramiek en kleine beelden. Buiten is een schitterend park aangelegd met diverse 

beeldentuinen, waar de unieke en zeer gevarieerde collectie beelden uit brons, natuursteen en roestvrij staal volledig tot hun recht komen. 

Deze prachtige ambiance in het Twentse landschap en de professionele catering van Tweetal Partypeople, maken uw evenement tot een onvergetelijke dag. 
Gastheer of gastvrouw zijn is hier een feest op zich zelf en zakelijk gezien is deze locatie een PR topper.  

Nieuwe exclusieve 
toplocatie voor 

Tweetal catering
De nieuwste exclusieve Tweetal 

toplocatie Galerie en Skulpturenpark 
Groeneveld bevindt zich aan de rand van 

Almelo te midden van unieke 150 jaar 
oude eiken houtwallen en kleurrijke  

beukenlanen van het NSW-landgoed 
“Huize Groeneveld. 

www.galerie-groeneveld.nl

Met man en 
macht wordt 
op dit moment 
de laatste hand 
gelegd aan de 
Nieuwbouw 
en een grote 
interne 
verbouwing. 

Vooral ook eigen medewerkers zijn hierbij betrokken en menig overuurtje wordt en is gemaakt. Daarbij moet het normale werk ook z’n 
doorgang vinden en is het, direct na de vakantie, reeds erg druk. Gelukkig zijn de nieuwe magazijnen en de nieuwe spoelkeuken reeds in 
gebruik, waardoor er nu al efficiënter gewerkt kan worden.
 
“De gerenoveerde kantoren zien er gelikt uit,” zegt sales manager Paul Omta. ”Onze klanten kunnen we straks perfect ontvangen. 
Verder wordt de nieuwe en moderne kantineruimte de ideale plek voor onze Tweetal kookworkshops. Met een beetje geluk zijn we eind 
september klaar en kunnen we daarna direct vol gas geven. Maar eerst nog de voorbereidingen  voor de officiële opening, die begin 
november plaatsvindt en waarvoor de uitnodigingen tijdig verstuurd zullen worden. En Paul vervolgt, “ In de tussentijd ronden wij het 
nieuwe 5 jaren plan voor Tweetal Partypeople verder af, waarin strategie, structuur,missie en visie zijn vastgelegd.”

Een duidelijk strategisch plan, uitgevoerd vanuit een 
nieuwe en efficiënte thuisbasis met kwalitatieve,  
goed gemotiveerde en zeer betrokken medewerkers en  
waarbij Kwaliteit met hoofdletters geschreven is. 
Dat is en wordt Tweetal Partypeople anno 2011 - 2016. 

Tweetal Nieuwbouw 
bijna gereed

Nog even en dan is de vernieuwde thuisbasis 
van het snelgroeiende cateringbedrijf Tweetal 

Partypeople aan de Windmolen in Almelo 
gereed voor de officiële heropening.  
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