Afscheid

Op Hodenpijl is een plek waar een ontspannen en ongedwongen sfeer heerst. Dit in
combinatie met duurzaamheid, natuurlijke en eerlijke voeding, gratis parkeren voor 100
auto’s en de locatie dichtbij de A4 zorgen voor veel mogelijkheden.
Voormalige Kerk
De voormalige kerk biedt ruimte voor condoleance of uitvaartceremonie. De kerk is voorzien
van een spreek- en muziekinstallatie. Daarnaast verhuren we een vleugel, beamer en scherm.
De ruimte straalt rust, warmte en eenvoud uit en biedt gelegenheid voor een persoonlijke
invulling. Wij kunnen zo’n 300 gasten verwelkomen.
Pastoriekamer/Serre
Optioneel kan de stijlvolle Pastoriekamer of Serre worden gebruikt als ontvangstkamer voor
familieleden.
Het restaurant
Na de ceremonie kunt u een samenzijn organiseren met familie, vrienden en aanwezigen. Het
aangelegen biologische restaurant verzorgt koffie, zoetigheid, borrel, hapje of een broodje in
een vriendelijke, eenvoudige en ontspannen sfeer. Een lunch of diner na de ceremonie
behoort tot de mogelijkheden.
Voorbeeldprogramma:
14.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.00 uur

Ontvangst familie in de Pastoriekamer
Koffie/thee
Ontvangst gasten in de voormalige Kerk
Start uitvaartbijeenkomst
Borrel in het restaurant
wijn/sap/bier, bord met 2 soorten kaas, notenmix
Einde

18.00 uur

Diner met de familie: 3-gangen diner (restaurant of Pastoriekamer)
Wijn en water op tafel. Overige dranken inbegrepen
Koffie en thee na afloop

20.30 uur

Einde

Op Hodenpijl - Rijksstraatweg 20-22 - 2636 AX Schipluiden
www.ophodenpijl.nl - info@ophodenpijl.nl - 015-380 18 40

Prijzen ruimtes
Afscheid in de voormalige Kerk
Pastoriekamer (koffie of lunch)
Serre (koffie of lunch)

1 dagdeel
€ 750,€ 275,€ 175,-

Prijzen extra’s per dag
Beamer en scherm kerk
Vleugel (alleen kerk)
Andere opstelling
Parkeerwachten (groepen > 80 pers)

€ 121,€ 121,€ 75,€ 50,-

Koffie & thee (p.p.p.u.)
Koffie, thee met cake of boterkoek
Koffie, thee zonder cake

€ 8,10
€ 5,-

Afscheidslunch (p.p.p.u.)
Onbeperkt koffie, thee en water. Kleine soep,
2 belegde broodjes, fruit of snoep groenten

€ 17,65

Borrel (p.p.p.u.)
Wijn, sap, bier incl. kaas en nootjes
Wijn, sap, bier incl. kaas en nootjes + 2 hapjes

€ 9,05
€ 13,15

Afscheidsdiner
Driegangendiner incl. drankjes

€ 51,75

Meerprijzen catering per stuk
Extra broodje
Cake & zoetigheid vanaf
Huisgemaakt hapje
Kaas en nootjes p.p.
Hapjes voor de kinderen p.p.
Schaaltje chipjes en honing lolly

€
€
€
€
€

2 dagdelen
€ 1150,€ 400,€ 300,-

4,3,10
2,10
1,55
1,-

Andere tijden
Uiteraard passen wij de tijden en invulling aan, aan uw wensen. Wij maken graag een offerte
voor u op maat. Bel of mail: info@ophodenpijl.nl of 015 - 380 1840.
Overige informatie
Om alles zo goed mogelijk te organiseren werken wij graag samen met een
uitvaartonderneming, zij fungeren dan ook als het aanspreekpunt op de dag zelf.
Op Hodenpijl serveert uitsluitend biologische en/of streekproducten.
Wij werken volgens Uniforme Voorwaarden Horeca (UHV).
Genoemde prijzen zijn incl. B.T.W.
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