
”Dit is de herfst, dit zijn de mooiste 
maanden, 

maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar, 
want wij zijn blinden in een wereld waar 
het blijvende niet geldt, alleen het gaande. !

Wij tastten in het duister naar elkaar, 
een oogwenk dat wij ons onsterflijk waanden, 

en zijn niet dan elkanders nabestaanden; 
het bed is ons niet nader dan de baar. !

Geen troost valt aan het najaar te ontlenen, 
de bladeren verworden in de goot 

en de gelieven zijn voorgoed verdwenen. !
Wie weet is ons vergund pas metterdood, 
door vreemde hemellichamen beschenen, 

iets vast te houden wat ons niet verstoot. „ 

- Jean Pierre Rawie

L A N D G O E D  D E  Z U I L E N  
Zandlaan 18, 2181HS Hillegom 

023-5489991 - 0647055881 
www.de-zuilen.nl

De Zuilen is een landgoed 
gekenmerkt door haar bijzondere 
aankleding en rustieke uitstraling.!
Het landgoed is opgebouwd met 

veel aandacht en liefde in een 
periode van maar liefst dertig jaar. 
Deze bijzondere locatie geeft u het 

gevoel dat u op vakantie bent en 
geeft u gelegenheid om even te 
ontsnappen aan de drukte om u 

heen.

D E  Z U I L E N

Afscheid nemen van een geliefde 
is altijd moeilijk, en wij van 

Landgoed de Zuilen willen er alles 
aan doen om een condoleance zo 
mooi mogelijk te laten verlopen.

CONDOLEANCE 
BIJ DE ZUILEN

Maecenas

http://www.de-zuilen.nl
http://www.de-zuilen.nl


Voor vragen, speciale wensen, wijzigingen of 
extra toevoegingen kunt u altijd contact met 
ons opnemen op:!

T: +316 47055881! ! ! !       
T: 023  5489991! ! ! !       
E: info@vissenbijdezuilen.nl! !       
W: www.de-zuilen.nl! ! !        
A: Zandlaan 18, ! ! ! !         
2181 HS Hillegom ! ! !      !

Openingstijden (bar/terras/restaurant)*:             
Vrijdag t/m Zondag: ! 11:00-00:00!       
Maandag! ! 11:00-18:00!       !

*Er is voldoende ruimte om gratis te parkeren, dit 
mag ook op de parkeerplaats van onze buren. 
(tuincentrum Oosteinde)!

Condoleances kunnen eventueel ook buiten 
de openingstijden, of op dagen dat wij 
normaliter dicht zijn gepland worden. !

Wij zullen er alles aan doen om uw 
condoleance zo mooi en rustig mogelijk te 
laten verlopen.

C O N D O L E A N C E  B I J  D E  Z U I L E N

Landgoed de Zuilen is door haar rustige- en serene sfeer een geschikte locatie om in alle rust afscheid 
te nemen van uw geliefde. Het personeel van de Zuilen ontvangt u op gepaste wijze met koffie, thee of 

andere drank naar keuze. Na afloop kunt u desgewenst nog een rustige wandeling maken over ons 
landgoed.

OPTIE I :  €17,50 P.P.*                                         

Optie I bestaat uit: onbeperkt koffie, thee, frisdrank, water, wijn en 
bier. Als hapjes bieden wij kletskoppen, bonbons en een warm 
bittergarnituur bestaande uit: bitterballen, kaaskroketjes en 
vlammetjes (3 stuks per persoon) aan. 

*deze prijs is gebaseerd op 1,5 uur.

OPTIE I I :  €20,00 P.P.*                                        

Optie II bestaat uit: onbeperkt koffie, thee, frisdrank, water, wijn, 
bier en verse jus d’orange. Als hapjes bieden wij kletskoppen, 
bonbons en een warm bittergarnituur bestaande uit: bitterballen, 
mini sandwiches met divers beleg en een amuse soep van het 
seizoen 

*deze prijs is gebaseerd op 1,5 uur.

EVENTUELE AANVULLINGEN:                           

Bloemen op afspraak    +€ p.o.a.               
Luxe koffie en thee (cappuccino,  latte, munt thee) +€0,30 p.p.      
Cake (marmer, chocola of vanille)   +€0,20 p.p.      
Huisgemaakte appeltaart    +€2,00 p.p.      
Buitenlands gedestilleerd     +€2,00 p.p. 
Mocht u eventueel nog andere aanvullingen wensen, neem dan 
contact op met Landgoed de Zuilen.

Kleine zaal van Landgoed 
de Zuilen

Foto genomen langs de 
wandel route van de Zuilen

Vijver van Landgoed de      De tuin in bloei                    
Zuilen

De tuin van Landgoed de 
Zuilen

Zonsondergang genomen 
vanaf het ‚Eilandje’ 
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