
JJ JA IK WILJUST MARRIED

Authentieke trouwlocatie 
in het historisch centrum van Alkmaar.

Schelphoek garage is op 7 minuten loopafstand.

Remonstrantse kerk • Fnidsen 33-37 • 1811 ND Alkmaar,
Tel: 072- 53 36 233 (S. van Waveren-van Voorst)

www.remonstranten.nl/alkmaar



Maak kennis met de mooiste locatie
voor de mooiste dag van je leven.

Aan het Fnidsen 33-37 vind je een 
eeuwenoud schuilkerkje dat alle 
mogelijkheden biedt om trouw-
bijeenkomsten en recepties tot een 
feest te maken. Neem bijvoorbeeld 
de sfeervolle verlichting door 
kroonluchters met echte kaarsen.
Tegelijkertijd beschikt het kerkje 
uit 1659 over een moderne muziek- 
en geluidsinstallatie. Ondanks het 
intieme karakter zijn maximaal 120 
bezoekers welkom.

Regie over eigen ceremonie.

Eigen inbreng en flexibiliteit leiden 
tot maatwerk; van stoelopstelling tot 
decoratie, van – desgewenst eigen – 
catering tot live music. 
Waar mogelijk wordt met alle 
wensen rekening gehouden.

Samenwerking met 
specialisten.

Inmiddels zijn relaties opgebouwd 
met meerdere leveranciers die de 
feestelijkheden kunnen ondersteunen. 

Denk hierbij aan passende bloemen-
decoratie, bruidstaart, een aangeklede 
borrel of vul zelf maar in.

Beschikbaarheid.

Het kerkje kan vrijwel alle dagen van 
de week gehuurd worden. 
‘s Morgens, ’s middags en ’s avonds 
met uitzondering van zondagochtend 
want dan wordt er een kerkdienst 
gehouden.

Maak een kennismakings-
afspraak voor een burgerlijk- 
of kerkelijk huwelijk.

Bel 072 – 53 36 233 of mail 
siavanwaveren@hotmail.com
Of bel 072 – 52 02 208 of mail 
paul.bas@kpnmail.com om 
ter plekke een kijkje te komen 
nemen en verdere mogelijkheden 
en tarieven te bespreken. Wie weet, 
wordt dit de eerste stap naar de 
gelukkigste dag van je leven.

Eeuwenoud schuilkerkje met zand op de vloer aan het Fnidsen.

Fotografie © Arjan Bronkhorst
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