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Gecondoleerd met het verlies van uw dierbare. 
‘De Vlaamsche Spijcker’ (anno 1575) biedt u 
de mogelijkheid om uw condoleance of 
herdenkingsdienst in bijzondere sferen te laten 
plaatsvinden. Deze monumentale Vlaamsche 
schuur is met haar stijlvolle decor een warme 
en fijne plek om samen te herdenken. Te 
heherdenken door samen met uw naasten 
herinneringen aan iemand op te halen of te 
herdenken door het leven juist in iemands 
naam te vieren. Bij ons doet u dit op een 
unieke locatie.

Uniek? Naast de algehele charmante 
uitstraling is dit de oudste gedateerde 
Vlaamsche schuur van Nederland & België. 
Uw condoleance/herdenkingsdienst kan zowel 
in ‘De Vlaamsche Spijcker’ als in de 
aangrenzende, onder architectuur 
aangelegde, tuin worden georganiseerd. Wij 
hebben hebben vanuit de locatie het voornemen om, 
mocht het weer het toelaten, zo veel mogelijk 
buiten te organiseren. U heeft hier echter dus 
altijd een binnenlocatie om op terug te vallen. 
Beide plekken, zowel binnen als buiten, zijn 
zeer verfijnd. U kunt de 
condoleance/herdenkingsdienst binnen bij het 
openhaaopenhaardvuur of buiten in het laantje, de 
berceau of onder de dakplatanen organiseren. 
Het combineren van de vele bijzondere 
ruimten op onze locatie behoort tot de 
mogelijkheden en brengt geen extra kosten 
met zich mee.

Naast de opgenoemde kenmerken en 
faciliteiten staan wij ook bekend om de kennis 
en expertise die wij toepassen tijdens alle 
fases in de organisatie van uw 
condoleance/herdenkingsdienst. 
Tegenwoordig gaat het niet meer enkel om de 
locatie, het gaat om de ervaring die hier 
gecgecreëerd wordt en pas tot stand komt als alle 
elementen perfect op elkaar afgestemd zijn. 
Het realiseren van deze unieke ervaring vergt 
passie en professionaliteit. Wij zullen u waar 
mogelijk ontzorgen en dragen graag ons 
steentje bij in deze emotioneel zware tijd. 

ALGEMENE INFORMATIE
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Huur
De huur De huur van de locatie is €750 per dagdeel 
(ochtend-middag-avond). De kosten voor een 
verlengd dagdeel bedragen €250. Zodoende 
komt de huur voor 2 dagdelen op €1.000. 
Normaliter bestaan de programma’s bij ons op 
locatie uit een ontvangst, herdenkingsdienst, 
koffietafel met sandwiches of sit-down lunch, 
borborrel/receptie en diner. De lunch- en 
dinermogelijkheden zijn zeer uitgebreid en 
bieden voor eenieder wat wils. U kunt de 
voornoemde onderdelen zowel binnen als 
buiten organiseren.

De locatie wordt opgeleverd met al het 
meubilair dat nodig is om uw 
condoleance/herdenkingsdienst te kunnen 
laten plaatsvinden (tafels, stoelen, statafels, 
tafelrokken, strikken, etcetera). Indien gewenst 
is het mogelijk om voor een meerprijs in 
audiovisuele ondersteuning te voorzien of de 
locatie aan te kleden mlocatie aan te kleden met verse 
bloemboeketten. Wij zorgen te allen tijde voor 
de basis-oplevering waaronder het branden 
van de open haard en kaarsjes.

HERDENKEN BIJ 'DE VLAAMSCHE SPIJCKER'
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Op onze locatie richten wij ons 
bovengemiddeld op sfeer. Alles wat wij op 
locatie doen, doen wij met gevoel, doen wij 
met liefde.

SSfeer is een gevoel dat ontstaat uit elementen 
die u kunt zien en kunt voelen, alsmede uit 
elementen die u niet kunt zien maar 
'desondanks' kunt voelen. Sfeer is niet 
tastbaar maar niemand zal ontkennen dat 
wanneer alle elementen, zichtbaar en 
onzichtbaar, perfect op elkaar zijn afgestemd 
hehet wel degelijk tastbaar aanvoelt.

Het creëren van een bijzonder sfeervolle partij 
is niet ons werk maar onze passie. Wij laden 
ons hieraan op. Wij bezorgen onze gasten 
door middel van sfeer een bijzonder moment 
en begeven onszelf tegelijkertijd op de plek 
waar wij zelf het liefst willen zijn. Op locatie, 
onder de mensen. Op locatie, onder de 
mensen in hmensen in het sfeervolle Brabant.

Wij brengen deze vibe tot stand door een 
vlotte service, perfect gebalanceerde 
gerechten en een niet alledaags decor 
bestaande uit bijzondere objecten die als ware 
schatten tijdens onze zoektochten door 
Europa zijn gevonden. Een zoektocht waar 
nooit een einde aan zal komen. Zodoende is 
hehet interieur op onze locatie telkens in 
verandering. In verandering in een ons 
typerende stijl welteverstaan.

Ook voor uw herdenkingsdienst/condoleance 
zal de locatie worden omgebouwd naar een 
stijlvol decor om zodoende in een bijzondere 
setting samen te kunnen 'herdenken'.

STIJLVOL BRABANTS
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U kunt gedurende een dagdeel +/-4 uur 
gebruik maken van alle mooie plekken, binnen 
en buiten, die onze locatie zo sfeervol maken. 
Wanneer u kiest om het dagdeel te verlengen 
dan komt hier aanvullend een vergelijkbaar 
tijdbestek bij. 

Wij Wij werken op locatie met meerdere 
arrangementen die wij gemakshalve alvast 
voor u hebben samengesteld. Deze 
arrangementen zijn terug te vinden in onze 
online offerte planner. Het is in deze online 
omgeving ook mogelijk om geheel naar eigen 
ingeving een programma aan te maken. 
Normaliter beNormaliter bestaan de programma’s bij ons op 
locatie uit een ontvangst, herdenkingsdienst, 
koffietafel met sandwiches of sit-down lunch, 
borrel/receptie en diner.

Tijdens de ontvangst worden de gasten op 
locatie verwelkomd met een heerlijke kop 
koffie of thee. Op tafels staan etagères met 
friandises (kleine zoete lekkernijen). Het 
standaard dranken assortiment, bestaande 
uit: bieren, wijnen, frisdranken, koffie & thee is, 
met uitzondering van de ontvangst, te allen 
tijde inclusietijde inclusief. Wij werken op locatie enkel met 
afkoop. De dranken worden door onze 
representatieve medewerkers uitgeserveerd.

ARRANGEMENTEN
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Indien u uw gasten liever een borrel schenkt 
dan horen wij dit natuurlijk graag. Wij noemen 
het onderdeel ‘borrel’ als dit alleen de 
daggasten betreft en ‘receptie’ wanneer er 
gasten van buitenaf enkel voor dit moment 
naar de locatie toekomen en na afsluiting van 
dit onderdeel weer vertrekken. Tijdens dit 
ondeonderdeel staat er een borrelgarnituur op tafel 
en is er een mogelijkheid om, tegen een 
meerprijs, hapjes te serveren. 

De lunch- en dinermogelijkheden zijn zeer 
uitgebreid en bieden voor eenieder wat wils. 
Mogelijke varianten zijn bijvoorbeeld een 
high-tea, sit-down lunch/dinner of barbecue. 
Hoe dan ook zal de kwaliteit van onze 
gerechten, dan wel de manier van presentatie 
en serveren, hoogwaardig zijn. Er zijn 
veverschillende tafel opstellingen te bedenken 
die afhankelijk van de gekozen variant in 
meerdere of mindere mate toepasselijk zijn. 
Ook gedurende de voornoemde onderdelen 
worden de dranken inclusief geschonken. 
Eventueel is het mogelijk om uw lunch of diner 
uit te breiden met bijpassende wijnen. Het 
spspreekt voor zich dat wij graag rekening 
houden met eventuele dieetwensen. 

ARRANGEMENTEN
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Hieronder vindt u relevante praktische zaken met betrekking tot het herdenken bij 'De 
Vlaamsche Spijcker'. Mochten er vragen zijn dan kunt u te allen tijde telefonisch contact 
opnemen of een e-mail sturen.

Muziek
Akoestische live-muziek is enkel binnen toegestaan. Hetzelfde geldt voor versterkt spreken 
door middel van een microfoon. Indien u buiten muziek wenst af te spelen, dan kunt u hiervoor 
gebruik maken van onze mobiele speaker.

SpeaSpeaker
Het is bij ons op locatie enkel toegestaan om muziek te spelen via onze mobiele JBL speaker, 
waarmee door u vanuit een laptop, tablet of telefoon door middel van een jack-kabel of 
bluetooth koppeling verbinding kan worden gemaakt. Indien u via ons een geluidsset huurt, 
en dus geen gebruik maakt van de JBL speaker, dan zorgen wij ervoor dat u enkel nog dient in 
te pluggen en alles verder naar behoren werkt. Wel dient u zelf een eventuele playlist voor de 
verdere dag aan te leveren op een daartoe geschikt apparaat.

SStoelen, bankjes, (sta)tafels
Tafels en stoelen zitten bij huurprijs inbegrepen. Wij kunnen extra statafels plaatsen wanneer 
er grotere gezelschappen worden verwacht. De statafels worden standaard geleverd met 
gebroken witte rokken en strikken en zitten bij de huurprijs inbegrepen. 

Parkeren
'De Vlaamsche Spijc'De Vlaamsche Spijcker' beschikt over een parkeerterrein voor ongeveer 30 personenauto's. 
Indien er grotere gezelschappen worden verwacht, zullen wij zorgen voor aanvullende 
parkeergelegenheid op het weiland naast 'De Vlaamsche Spijcker'. 
Dit neemt niet weg dat wij u graag willen verzoeken om de gasten te vragen zoveel mogelijk 
met elkaar mee te rijden. Op deze manier garanderen wij een soepel ontvangst en kunnen wij 
zoveel mogelijk auto's op eigen terrein plaatsen, zonder dat wij te hoeven voorzien in 
aanvullende parkeergelegenheid.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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De aanvullende parkeergelegenheden zijn, indien dit nodig blijkt, te allen tijde beschikbaar. 
Het parkeren wordt bij grote gezelschappen aan de straatkant en op eigen terrein 
gereguleerd. 

Open haard
Bij extreem warm weer is het, vanuit veiligheidsoverwegingen, niet toegestaan om de open 
haard te gebruiken.

Hekwerk
HHet is mogelijk om een hekwerk te plaatsen aan beide zijden van de vijver. Dit groene gaas 
valt weg tegen de groene tuin op de achtergrond.

Drone
Het is omwille van privacy-overwegingen niet toegestaan om met een drone te filmen.

Roken
Roken is toegestaan mits dit buiten gebeurt. Graag willen wij jullie vragen om de asbakken te 
gebruiken en geen peuken op de grond achter te laten.

HHotels
Wanneer u als gast geïnteresseerd bent in overnachtingsmogelijkheden dan plaatsen wij voor 
u graag de reservering. Het hotel neemt vervolgens contact met u op.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Huur
De huur De huur van 'De Vlaamsche Spijcker' is €750 per dagdeel (ochtend/middag/avond). Voor dit 
bedrag kunt u gedurende 4 uren gebruik maken van de locatie. De kosten voor een verlengd 
dagdeel bedragen €250. Wederom geldt hier een tijdbestek van om en nabij de 3 uren. De 
totale huur voor 2 dagdelen komt zodoende op €1.000. De huur dient bij het vastleggen van 
de locatie te worden betaald. De huur heeft betrekking op het aantal uren dat de gasten 
aanwezig zijn en heeft geen betrekking op de grootte van het gezelschap. Normaliter 
bestaand de programma’s bij ons op locatie uit een ontvangst, herdenkingsdienst, koffietafel 
memet sandwiches of sit-down lunch, borrel/receptie en diner. De lunch- en dinermogelijkheden 
zijn zeer uitgebreid en bieden voor eenieder wat wils. U kunt zowel binnen als buiten uw 
programma organiseren. Wij zorgen voor de basis oplevering waaronder het branden van de 
openhaard en kaarsjes en een aangename binnen-temperatuur. 

Gastenaantal
Het aantal gasten dient voorafgaand aan de partij aan ons gecommuniceerd te worden. 
Omdat het soms moeilijk is om deze aantallen in te schatten mag het daadwerkelijk aantal 
gasten 25% afwijken van het verwachte aantal gasten dat is opgenomen in de offerte. Dit 
betekent dan ook dat 75% van de omzet te allen tijde gegarandeerd dient te zijn. Dit heeft te 
maken met de voorbereidingstijd, het inplannen van medewerkers en het voorbereiden, 
danwel het inkopen van culinaire ondersteuning. Wij kunnen maximaal 150 gasten plaatsen 
op stoelen en maximaal 200 gasten ontvangen tijdens een receptie. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Betaling
De huur dient bij het vastleggen van de locatie te worden betaald. De eindfactuur wordt na de 
bijeenkomst verstuurd en dient binnen 7 dagen na ontvangst te zijn voldaan.

Eet met je Hart Dongen
MMet ondertekening van de offerte steunt u 'Eet met je Hart Dongen'. De 'Vlaamsche Spijcker' 
doneert doneert naar aanleiding van uw condoleance/herdenkingsdienst €10 aan deze 
stichting tegen eenzaamheid onder ouderen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Ondertekenen offerte
Indien u instemt met de offerte dan verzoeken wij u de optie te bevestigen door middel van 
het betalen van de locatiehuur. Het akkoord geeft, op het moment van acceptatie, een 
overeenkomst op basis van de totaalprijs per gast.

Keuken
OnOnze keuken is gesitueerd op de begane grond van BusinessPoint Dongen. Deze locatie ligt 
op een steenworp afstand van ‘De Vlaamsche Spijcker’. Hier vindt u tevens ons ‘Petit Café’. 
De keuken wordt gerund door chef Wadii Essakkati, culinair talent met een smaak uit 
duizenden!

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht 
van partners die mogelijk ook voor u van 
toegevoegde waarde zijn.

Als locatie Als locatie werken wij samen met 
verschillende uitvaartmaatschappijen in en 
rondom Dongen. Zodoende heeft u bij deze 
organisaties altijd een contactpersoon die 
onze locatie kent, weet wat de mogelijkheden 
zijn en alles namens u met ons communiceert. 
Het is echter ook mogelijk om het programma 
didirect met ons te bespreken zonder 
tussenkomst van een intermediair. Wij passen 
ons dan graag op uw mogelijkheden aan en 
stellen onszelf flexibel op. 

Wij werken samen met de volgende regionale 
uitvaartmaatschappijen: 

- DELA Uitvaartcentrum Dongen
- Van der Wou Uitvaartzorg
- Uitvaartverzorging Van Berkel 

Bij ons in de GBij ons in de Groenstraat vindt u 
begraafplaats 'De Kremer'. DELA 
Uitvaartcentrum Dongen is op de 
desbetreffende begraafplaats gevestigd met 
een groot ontvangstcentrum. De 
begraafplaats ligt op 600 meter afstand van 
'De Vlaamsche Spijcker'. 

PARTNERS
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Keuken & Petit Café (BusinessPoint Dongen)
HHet Petit Café, tevens de locatie van onze 
keuken, is gevestigd op de begane grond van 
BusinessPoint Dongen en bevindt zich op 2 
minuten afstand rijden van 'De Vlaamsche 
Spijcker'. Deze ruimte wordt gebruikt voor 
besprekingen, tastings en proefdiners. 

TTevens komen de producten die wij gebruiken 
voor onze deli lunches, bestaande uit 
yoghurtjes, club sandwiches, grab-n-go 
salades, soepjes en een gevarieerd 
assortiment aan delicate hartig- en 
zoetigheden voort uit dit versconcept, 
genaamd ‘Daily on Point’. 

HHet Petit Café biedt eveneens tot 12 personen 
de gelegenheid tot private lunch & dining. Het 
menu wordt uitgeserveerd aan een lange 
houten tafel in het centrum van de ruimte met 
uitzicht op onze sfeervolle keuken.  

HHet combineren van ruimtes bij BusinessPoint 
Dongen met lunches of diners bij 'De 
Vlaamsche Spijcker', of juist andersom, 
behoort tot de mogelijkheden.

PARTNERS
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HOTELS & CAMPING

Mini-camping Groenstraat, Dongen
Naast 'De Vlaamsche Spijcker' vindt u een 
familiaire landelijke camping.

• Website: groenstraat.nl
• E-mail: info@groenstraat.nl
•• Tel: 06 - 30 94 69 23

B&B Jespers, Dongen
Op steenworp afstand gelegen van 'De 
Vlaamsche Spijcker'.

• Website: bedandbreakfast.nl
• Tel: 0162 - 43 22 38

Hotel De Villa, Dongen
In hIn het centrum Dongen, gelegen aan een 
prachtig park, bevindt zich een ruim opgezet 
boutique hotel. Verleng uw bruiloft met een 
overnachting!

• Website: hoteldevilla.com
• E-mail: info@hoteldevilla.com
• Tel: 0162 - 32 08 80

HHotel Hof van 's-Gravenmoer, 's-Gravenmoer
Voor een overnachting in landelijke en 
gastvrije sfeer bent u hier aan het juiste adres!

• Website: hofvansgravenmoer.nl
• E-mail: info@hofvansgravenmoer.nl
• Tel: 0162 - 30 19 39

PARTNERS
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FOTOGRAFIE

Stijn Rompa Fotografie

• Website: stijnrompa.nl
• E-mail: info@stijnrompa.nl
• Tel: 06 - 34 53 09 11

Visuals By Lex

•• Website: instagram.com/alexander.santoslima
• E-mail: alexander-lima@live.nl
• Tel: 06 - 53 14 38 14

VIDEOGRAFIE

Subtiel

• Website: subtiel.nl
• E-mail: info@subtiel.nl

PARTNERS
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'De Vlaamsche Spijcker' is prima bereikbaar door zijn ligging aan de rand van de gemeente 
Dongen. Na het verlaten van de A27 (richting Gorinchem/Utrecht, afslag 19 Oosterhout of 
richting Breda/Eindhoven, afslag 18 Oosterhout-Oost) bereikt u door het volgen van de 
borden 'Dongen' de locatie binnen 5 minuten. Direct na tuincentrum AVRI gaat u bij de 
stoplichten linksaf waarna u bij het vierde huis aan de rechterkant uw bestemming heeft 
bereikt.

Adres & (contact)gegevens ‘De Vlaamsche Spijcker - Stijlvol Brabants’

•• Adres: Groenstraat 9A, 5102 PA Dongen
• Website: devlaamschespijcker.nl
• E-mail: info@devlaamschespijcker.nl
• Tel: +31 6 10 64 56 49
• KVK-nummer: 752 601 66
• BTW-nummer: NL86 0212 397 B01

ROUTE & CONTACT
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