
Afscheid in de polder

Op zoek naar een bijzondere locatie waar niet 
alleen het leven maar ook een afscheid gevierd 
kan worden? Wij zijn De tuin van de smid, een 
groene oase aan de rand van Leiden, midden in 
het prachtige Polderpark Cronesteyn. 

Faciliteiten
- Naar wens kan gebruik worden gemaakt van een groot tv-scherm of een 
beamer. Beide ruimtes hebben geluidsboxen en we kunnen zorgen voor een 
microfoon. 
- Mocht u behoefte hebben aan meer technische deskundigheid 
(bijvoorbeeld voor het streamen van beeld en geluid) dan regelen wij dit via 
een externe partij.

Bereikbaarheid
De charme en landelijke omgeving van De tuin van de smid zorgen voor een 
mooie, rustige sfeer rond het afscheid. Om dit zo te houden vragen wij u om 
het rouwverkeer tot een minimum te beperken.
De tuin van de smid is goed bereikbaar met het OV, vanaf Station (en 
bushalte) Lammenschans is het ongeveer 15 minuten lopen. En natuurlijk 
kunt u ook met de fiets komen, er is volop stalling op het terrein.
Diegenen die met de auto komen kunnen hun auto parkeren op diverse 
plekken rond Polderpark Cronesteyn. Op onze website vindt u de 
mogelijkheden. Vanaf deze parkeerplaatsen is het 10 tot 12 minuten lopen. 
Mocht u veel mensen verwachten die slecht ter been zijn, dan zoeken we 
samen met u naar een oplossing voor hen.
Tot slot is er de optie om met een boot naar De tuin van de smid te komen. In 
het Rijn-Schiekanaal, ter hoogte van onze ingang, bevindt zich een steiger 
om aan te meren.



Het begin 
In 2013 opende Sjaak van de Geijn, op dat moment nog 
werkzaam als smid, samen met zijn vrouw Barbera, 
De tuin van de smid. De locatie was voor die tijd maar 
af en toe open, Sjaak en Barbera wilden er graag weer 
een levendige plek van maken. En dat is gelukt! 

Ervaring
Sjaak is de zoon van een begrafenisondernemer. Van jongs af aan spreekt 
hij de ‘taal’ van het verzorgen van een uitvaart. Toen De tuin van de smid 
zalen ging verhuren voor vergaderingen en feesten kwam al snel ook het 
verzoek voor een uitvaartdienst. Sjaak en Barbera twijfelden geen moment. 
Sindsdien is er van tijd tot tijd een afscheidsceremonie bij De tuin. 

Het bedrijf
De tuin van de smid is een horecabedrijf omgeven door drie hectare eigen 
land. Hier bevindt zich een theehuis dat dagelijks geopend is. Daarnaast 
wonen er boerderijdieren, is er een natuurspeeltuin en kunnen er zalen 
worden gehuurd. Bij De tuin van de smid dragen we graag bij aan een 
gezond milieu. Daarom werken we zoveel mogelijk met biologische en 
duurzame (streek)producten. Mens, dier en plantvriendelijkheid, dat is waar 
we voor staan. 

Het afscheid
Bij de tuin van de smid vieren we alle facetten van het leven. Daarom is het 
verzorgen van het afscheid van uw geliefde bij ons in goede handen. Wij 
vinden het fijn om te zorgen dat de ceremonie zo goed mogelijk past bij uw 
persoonlijke wensen en bij de wens van de overledene. Kortom, we ontzorgen 
en zijn er waar u ons nodig heeft.

Consumpties 
Natuurlijk kunnen we het standaard stukje cake met een kopje koffie 
leveren maar er zijn meer mogelijkheden. Schalen met zoetje hapjes bij een 
cappuccino, bitterballen met bier of een uitgebreide lunch met brood en 
soep. Laat ons uw specifieke wensen weten en wij zorgen dat het klaar staat. 
Bij De tuin kunt u de ceremonie letterlijk en figuurlijk inrichten zoals u wilt: 
er is geen tijdsdruk en de ruimte kan helemaal worden aangepast aan uw 
voorkeuren.

Praktisch
- De tuin van de smid blijft als bedrijf doordraaien tijdens een afscheid. Dat 
betekent dat het theehuis gewoon open is en u onze reguliere gasten ook 
tegen kunt komen op het terrein.
- De afscheidsceremonie kan plaats vinden in De kas en in De groene zaal. 
De ruimtes zijn verschillend van sfeer, op onze website staan meer foto’s. De 
zalen kunnen ook als eenheid gehuurd worden voor grotere groepen. 


