
Een mooie gelegenheid
om te herinneren en
afscheid te nemen 

Rouw ceremonie
& condoleance



Met liefde dragen wij zorg 
voor het afscheid van 

uw naaste en bieden wij 
u, familie en vrienden 

de gelegenheid afscheid 
te nemen op een 

verzorgde en 
bijzondere locatie.





Samen met familie en vrienden 
uw dierbare herinneren in een 
huiselijke, zorgzame en 
vertrouwde omgeving in 
Lelystad. Dat is wat wij u 
bieden op het Erf van Boerkok. 

TARIEVEN VOOR DE LOCATIE

Gebruik zaal voor ceremonie              €325,00
en/of condoleance  
(3 uur inclusief voorbereiding) 

Extra tijd, per uur          €75,00

Dagtarief (09:00 tot 17:00)                €625,00

Mocht u het fijn vinden voorafgaand aan de 
ceremonie of condoleance elkaar te ontmoeten, 
nodigen wij u graag uit op locatie. 

Beeld en geluid op aanvraag. Beamer en 
eenvoudige geluidsinstallatie  op locatie aanwezig.
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VERZORGING

KOFFIE EN LEKKERS                    €8,50 per persoon
2x koffie of thee met daarbij huisgemaakte madaleine cake 

SAUCIJZENBOL                       € 3,50 per persoon
Een heerlijke huisgemaakte saucijzenbol in bladerdeeg

FLANTWICH ASSORTI               € 6,50 per persoon
Drie sandwichespuntjes per persoon met lokaal beleg     

LOKAAL SPECIAAL                                 €10,50 per persoon
Drie sandwichespuntjes per persoon met lokaal beleg 
en een soep van de dag. 

10 STAPPEN DOOR ONS  FLEVOLANDSE                        Prijs op aanvraag
VOEDSELLANDSCHAP             
Maaltijd vervangende hapjes

DRANK ARRANGEMENT MET MONDVERMAAK, 1 UUR        €12,50 per persoon
Onbeperkt alcoholvrije dranken inclusief drie stuks mondvermaak

DRANK ARRANGEMENT MET MONDVERMAAK, 1 UUR           €16,50 per persoon
Onbeperkt alcoholische dranken bier, wijn, vruchtensappen 
en water inclusief vier stuks mondvermaak

In overleg kunnen we voor u ook een arrangement op maat samenstellen. 
Wij werken zoveel mogelijk met Flevolandse producten van boerenburen.



Boerkok, een lokaal gezicht met een Flevolandse 
identiteit. Een plek in Lelystad waar de 

familie Flantua zorg draagt voor haar omgeving.
 

Op deze plek doen we wat we zo graag doen: met 
de poten in de klei staan, met onze ziel en zalig-

heid koken, de smaak van Flevoland laten 
proeven en mensen verwelkomen. 

Wees welkom!





BOER-
Voor smakelijjke verhalen 
en duurzame ontmoetin-
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