
 

 

  

 

Oud Gastel, 2019 

 

  

Als de tijd van afscheid nemen is gekomen 

 

 

Naast het vieren van (grote) feesten en partijen kun u ook voor een condoleance bijeenkomst 

terecht bij Onder de Toren. 

Elkaar condoleren, herinneringen ophalen en ongedwongen samenzijn na een dienst in de kerk 

of uitvaartcentrum. Daar staan wij voor. Uit eigen ervaring weten wij dat dit erg  prettig is na een 

moeilijke periode van overlijden tot uitvaart. Bij ons zit er immers geen tijdlimiet aan het verblijf bij 

ons en kunt u samenzijn op de manier die u fijn vind. 

 

Ons team staat voor u en uw gasten klaar om dit voor u uit handen te nemen. 

Het is mogelijk om een condoleance naar eigen wens in te vullen bij ons. Meestal is het 

gebruikelijk om naast de koffie en thee broodjes te serveren, maar ook zijn luxe koeken, gebak, 

hartige hapjes, huisgemaakte tomatensoep en andere drankjes geen probleem. Natuurlijk is 

alleen een drankje nuttigen ook een mogelijk bij ons. 

 

Omdat de tijd tussen een overlijden en uitvaart kort is en er veel regelt moet worden hebben wij 

het meest gebruikelijke in een pakket samengesteld voor groepen groter dan 30 personen. 

Voor € 12,50 per persoon zorgen wij ervoor dat u niets tekort komt aan koffie, thee en frisdranken 

en is er voor iedere gast 2 zachte verse broodjes. Deze worden dan belegd met ham, kipfilet, 

cervelaat, runderrookvlees en kaas.  

Overige dranken kunnen, uiteraard ook genuttigd  worden maar worden apart afgerekend. Denk 

hierbij aan een wijntje of borreltje. Tenzij u dit niet wenst, dan schenken wij deze niet. 

Natuurlijk is het mogelijk om tegen een meerprijs van € 0,50 per persoon harde broodjes te 

serveren. 

De kosten voor ander beleg, zoete of hartige hapjes, worstenbroodjes, enzovoorts zijn op 

aanvraag. 

 

Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterke toe in deze moeilijke tijd. 

Onder de Toren 

Kerkstraat 1 

4751 HL Oud Gastel 

 

telefoon: 0165-855077 

www.onder-de-toren.nl  
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