Tips

Bijzondere locaties voor
uitvaarten en condoleances
Regio Groene Hart

Buck Bar Kitchen

De Schuilkerk

 ijneveld 153C
R
2771 XV Boskoop
06 25 10 01 95
www.buckbarkitchen.com

 olenstraat 10
M
2471 AA Zwammerdam
06 39 13 78 47
www.schuilkerkzwammerdam.nl

Aantal personen: max. 50

Aantal personen: max. 100

uitvaart & condoleance

uitvaart & condoleance

Dé plek waar je terecht kunt voor maaltijden die bereid zijn met de beste en meest eerlijke
ingrediënten, afkomstig uit het Groene Hart. Een plek waar stoer en chique samenkomen. Er
zijn drie ruimtes die geheel naar wens ingericht kunnen worden. Zelf kiest u welke ruimte het
beste past bij uw bijeenkomst.

Momenteel is het beheer van de kerk in handen van de stichting “Vrienden van de Schuilkerk
Zwammerdam” die de kerk en/of het bijgebouw verhuurt om het monumentje te kunnen
onderhouden. Het grondstuk is schitterend gelegen aan de Oude Rijn. Er is een prachtige
tuin rondom de gebouwen met een terras aan het water.

Hoeve Rijlaarsdam
Galerie & Beeldentuin

Het Parktheater, Parkvilla
 ornelis Geellaan 2
C
2406 JG Alphen aan den Rijn
0172 49 37 37
www.parkvilla.nl

 ieuwveenseweg 59
N
2421 LB Nieuwkoop
06 42 57 63 95
www.rijlaarsdam.nl

Aantal personen: max. 150

Aantal personen: max. 200

uitvaart & condoleance
De maximale groepsgrootte is 200 mensen maar ook kleinere gezelschappen zijn uiteraard
van harte welkom. Voor de catering wordt samengewerkt met boeren in de omgeving
waardoor alle producten vers en authentiek zijn. En indien gewenst verzorgt chef-kok
Wouter Berghuis een onvergetelijke lunch en/of diner op sterniveau.

uitvaart & condoleance
De foyer is een perfecte ruimte voor een condoleance. In de stijl van begin 1900, maar met
hedendaagse voorzieningen, ontvang je je gasten in een ongedwongen sfeer. In overleg
wordt de inrichting van de ruimte en het horecapakket samengesteld en zorgen we voor een
bijeenkomst naar uw wens.

Horeca Hoeve Oosterman

Pagodetenten in eigen tuin
of andere buitenlocatie door
Dufais Catering & Events

 oordeinde 62
N
2445 XG Aarlanderveen
0172 57 33 74
www.horecahoeve.nl

 chotlandlaan 11
S
2391 PR Hazerswoude-Dorp
0172 21 17 47
www.dufais.nl

Aantal personen: 15 - 100

Aantal personen: afhankelijk
van locatie

uitvaart & condoleance

uitvaart & condoleance

Tijdens een uitvaart of condoleance is het belangrijk dat u van alle gemakken voorzien
bent. Horeca Hoeve Oosterman beschikt over alle faciliteiten. De zalen hebben een goede
akoestiek en belichting. Een rustieke locatie met uitzicht over de Aarlanderveense polder.

Dufais wil graag dat een afscheid persoonlijk is en naar wens verloopt. U kunt terecht
voor catering op maat. Van koffie en thee met een broodje, tot een drankje met hapjes.
Ze verzorgen zowel condoleances aan huis als op locatie. Door gebruik van pagodetenten
kunnen buitenlocaties ook gebruikt worden bij slechte weersomstandigheden.

Boats & Bites

Het Middeleeuws Klooster
in het Archeon

 ostkanaalweg 21a
O
2461 ER Ter Aar
06 51 18 77 43
www.boatsandbites.nl

Archeonlaan 1
2408 ZB Alphen aan den Rijn
0172 44 77 44
www.archeon.nl

Aantal personen: max. 20
(extra volgboten mogelijk)

Aantal personen: 20 - 200

beschikbaar in de winter
uitvaart & condoleance
Wateruitvaart | Op iedere gewenste plek kan worden afgemeerd om u op te halen. Ze
varen in het Groene hart, de omgeving Leiden, Alphen, Woubrugge, Ter Aar, Boskoop,
Zoeterwoude Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn. Andere plaatsen in overleg. U kunt ook
gebruik maken van extra volgboten.

uitvaart & condoleance
De ruimte beschikt over drie sfeervolle zalen; de Kloosterkeuken (ca. 20 personen), de Refter
(ca. 50 personen) en de Kloosterzaal (ca. 200 personen). De kloosterzaal is een sfeervolle
feestzaal met gedempt licht dat door de glas in lood ramen binnenkomt. Iedere gewenste
zaalopstelling is mogelijk met ev. audiovisuele middelen. Bij mooi weer is de aangrenzende
Kloostertuin beschikbaar.

Zalencentrum Swaenswijk
J ongkindt Coninckstraat 2b
2406 AP Alphen aan den Rijn
0172 - 47 42 20
www.zalencentrumswaenswijk.nl
Aantal personen: 10 - 150

uitvaart & condoleance
Zalencentrum Swaenswijk beschikt over verschillende zalen. Er is een stiltecentrum
waar de overledene kan worden opgebaard, een kerkzaal voor een gedenkdienst en een
grote condoleanceruimte, waar de nabestaanden in alle rust en zonder tijdsdruk kunnen
samenkomen. Wat hapjes, drankjes en maaltijden betreft is er van alles mogelijk.

Restaurant 's Molenaarsbrug

The Wet 'n Wild Social Club

‘s Molenaarsweg 2
2401 LL Alphen aan den Rijn
06 87 00 23 80
www.molenaarsbrug.nl

 portlaan 5
S
2406 LD Alphen aan den Rijn
0172 47 24 12
www.wetnwild.nl

Aantal personen: max. 8 - 200

Aantal personen: max. 100

condoleance

condoleance

Kom binnen in de prettige ambiance van het restaurant of bespreek één van de zalen. Het is
een rustige omgeving, aan het water. Geniet bij ’s Molenaarsbrug van een compleet verzorgd
verblijf. Wilt u toch net iets anders? Ze helpen u graag bij het waarmaken van uw wensen.

Gelegen aan de Zegersloot, op een steenworp afstand van de Ooster Begraafplaats.
De groene omgeving geeft een mooi uitzicht en straalt rust uit. Er is voldoende (gratis)
parkeergelegenheid. De locatie is uitermate geschikt om een condoleance te organiseren en
op een mooie manier afscheid te nemen van uw dierbare. Tijdens de condoleance verzorgen
wij graag drankjes en bijpassende hapjes om uw gezelschap goed te verzorgen.

Restaurant Bij Hen

Alfreds

 urg. Bruins Slotsingel 9
B
Alphen aan den Rijn
0172 82 00 02
www.bijhen.nl


Cornelis
Geellaan 43
2406 JE Alphen aan den Rijn
0172 42 57 57
www.alfreds.nl

Aantal personen: 10 - 200

Aantal personen: max. 80

condoleance
Dit is de plek in Alphen aan den Rijn waar gastvrijheid de boventoon voert. Hier wordt
gekookt met verse ingrediënten, door een chef die zijn vak verstaat. Het restaurant ligt
middenin het groen, in het mooie wandel- en fietsgebied Zegersloot, op loopafstand van de
Zegerplas. De bovenverdieping wordt verhuurd voor besloten bijeenkomsten.

condoleance
De zes smaakvol ingerichte ruimtes bieden een ontspannen setting. De Raadhuiskamer of de
Directiekamer kun je bijvoorbeeld reserveren voor een kleiner gezelschap van maximaal 8 of
10 personen. Het Bad & Tuinhuys is geschikt voor een groter aantal gasten. Hier kun je met
maximaal 50 of 80 personen terecht.

Lodge Alphen
 Bijlen 4
De
2406 LL Alphen aan den Rijn
0172 - 79 65 87
www.lodge-alphen.nl
Aantal personen: max. 150 (staand),
max. 60 (zittend)

condoleance
Lodge Alphen is gevestigd in het Zegerslootgebied, nabij de Oosterbegraafplaats in Alphen
aan den Rijn. Een ontvangst voor of na een begrafenis of crematie in andere ambiance dan
de begraafplaats. Bij Lodge Alphen kunt u in persoonlijke sfeer samen zijn met uw dierbaren
voor een waardig afscheid. Het is ook mogelijk om buiten tenten neer te zetten.

