
Tips

Bijzondere locaties voor 
uitvaarten en condoleances
Alphen aan den Rijn e.o.



Hoeve Rijlaarsdam
Galerie & Beeldentuin

  Nieuwveenseweg 59
2421 LB Nieuwkoop
  06-58 98 59 63
www.rijlaarsdam.nl

 Rosemarijn (Roos) Rijlaarsdam

Aantal personen: 250 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 100 personen) uitvaart & condoleance

Ruimtelijke en landelijke locati e met exclusieve uitstraling. Voor de catering wordt 
samengewerkt met boeren in de omgeving waardoor alle producten vers en authenti ek 
zijn. Er zijn 3 verschillende ruimtes, elk met een eigen sti jl van inrichti ng. De hooiberg is 
licht en heeft  uitzicht over het land. De stal heeft  oude balken en een klassieke uitstraling. 
Het koetshuis heeft  een kunstzinnige uitstraling en is fl exibel in te richten door de mobiele 
wanden, zo groot of klein als gewenst is. Indien wens kan een geluidsinstallati e ingehuurd 
worden, dit is niet standaard aanwezig. Er is ruime grati s parkeergelegenheid.

Dorpshuis De Juff rouw

  Dorpsstraat 250 
2391 CK Hazerswoude-Dorp
  0172-589072
www.de-juff rouw.nl

 Kati enka Beukeboom

Aantal personen: 200 (bij 1.5 mtr. 
afstand: max. 100 personen)

Deze sfeervolle evenementenlocati e is gevesti gd in Hazerswoude-Dorp en was tot de jaren 
’80 een schoolgebouw. De Juff rouw beschikt over zes verschillende ruimtes. De meest 
gebruikte ruimte voor uitvaarten en/of condoleances is Podiumzaal De Meester. De Juff rouw 
heeft  een zeer uitgebreide keuken. De Juff rouw beschikt ook over een dorpsrouwkamer. 
Deze ruimte heeft  een eigen entree. Bij gebruik is de ruimte 24 uur toegankelijk. Bij 
mooi weer kan gebruik worden gemaakt van het terras. Er is een ruim terrein met grati s 
parkeergelegenheid.

uitvaart & condoleance



Parkvilla

  Cornelis Geellaan 2
2406 JG Alphen aan den Rijn
  0172 49 37 37
www.parkvilla.nl

 Edwin Bruins

Aantal personen: 150 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 75 personen)

uitvaart & condoleance

In de sti jl van begin 1900, maar met hedendaagse voorzieningen, ontvang je gasten in een 
ongedwongen sfeer. Je kunt gebruikmaken van de grote theaterzaal met professioneel 
licht en geluid. De foyer is een perfecte ruimte voor een condoleance. In overleg wordt 
de inrichti ng van de ruimte en het horecapakket samengesteld en zorgen ze voor een 
bijeenkomst naar wens. Er is ruime grati s parkeergelegenheid.

uitvaart & condoleance

Boats & Bites

  Oostkanaalweg 21a
2461 ER Ter Aar
  06 51 18 77 43
www.boatsandbites.nl

 Ellen Koeleman

Aantal personen: 20 
(extra volgboten mogelijk)

Wateruitvaart | Op iedere gewenste plek kan worden afgemeerd om u op te halen. Ze varen 
met ervaren schippers in het Groene hart, de omgeving Leiden, Alphen, Woubrugge, Ter Aar, 
Boskoop, Zoeterwoude Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn. Andere plaatsen in overleg. U kunt 
ook gebruik maken van extra volgboten. U zult een bijzondere uitvaart(route) ervaren met 
een inti eme sfeer onderweg. Houd u er rekening mee dat het wellicht minder fi jn is bij slecht 
weer.



Archeon

  Archeonlaan 1 
2408 ZB Alphen aan den Rijn
  0172 44 77 44 
www.archeon.nl

 Monique Veldman

Aantal personen: 300 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 100 personen)

uitvaart & condoleance

Horeca Hoeve Oosterman

  Noordeinde 62 
2445 XG Aarlanderveen
  0172 57 33 74 
www.horecahoeve.nl

 Danny Oosterman

Aantal personen: 300 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 165 personen)

uitvaart & condoleance

Tijdens een uitvaart of condoleance is het belangrijk dat u van alle gemakken voorzien 
bent. Horeca Hoeve Oosterman beschikt over alle faciliteiten. De zalen hebben een goede 
akoestiek en belichting. Een rustieke locatie met uitzicht over de Aarlanderveense polder. 
Het is een dorpse en vertrouwde locatie voor mensen uit de omgeving van Aarlanderveen. 
Er is gratis parkeergelegenheid (ook langs de weg kan geparkeerd worden).

Het Archeon beschikt over het atrium, een Romeinse Herberg, welke geschikt is voor 
een uitvaart en/of condoleance. Ook een kleinere ruimte met intieme sfeer is mogelijk. 
De zaalopstelling is in overleg en audiovisuele middelen zijn aanwezig. Bij mooi weer is 
de  Kloostertuin beschikbaar. Het Archeon is alleen beschikbaar in het laagseizoen, in de 
winter, en op dagen dat het park gesloten is voor publiek. Door de kleine kiezelsteentjes 
op de paden is het park wellicht minder geschikt voor rolstoelgebruikers of mensen die 
slecht ter been zijn. Er is ruime parkeergelegenheid. Het parkeertarief kan in overleg worden 
afgestemd.

beschikbaar in de winter



De Schuilkerk

  Molenstraat 10 
2471 AA Zwammerdam
  06 39 13 78 47 
www.schuilkerkzwammerdam.nl

 Cees Weerheim

Aantal personen: 80 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 30 personen)

uitvaart & condoleance

Momenteel is het beheer van de kerk in handen van de stichting “Vrienden van de Schuilkerk 
Zwammerdam” die de kerk en/of het bijgebouw verhuurt om het monumentje te kunnen 
onderhouden. De locatie is schitterend gelegen aan de Oude Rijn. Er is een prachtige tuin 
rondom de gebouwen met een terras aan het water. Er kunnen maximaal 5 auto's op het 
parkeerterrein terecht. Aan de overkant zijn nog meer gratis parkeerplekken.

Zalencentrum Swaenswijk
(Maranathakerk)

  Jongkindt Coninckstraat 2b 
2406 AP Alphen aan den Rijn
  0172 - 47 42 20 
www.zalencentrumswaenswijk.nl

 Joke de Vor

Aantal personen: 500 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 150 personen)

uitvaart & condoleance

Zalencentrum Swaenswijk beschikt over verschillende zalen; een kerkzaal voor een 
gedenkdienst en een grote condoleanceruimte waar de nabestaanden in alle rust en zonder 
tijdsdruk kunnen samenkomen. Er is een stiltecentrum en een 24-uurs familiekamer. Wat 
hapjes, drankjes en maaltijden betreft is er van alles mogelijk. Livestream is mogelijk. Er zijn 
9 gratis parkeerplekken op het eigen terrein en op 5 minuten loopafstand kunt u ook gratis 
parkeren. Aankomst of vertrek per boot is mogelijk via de steiger (100 mtr. loopafstand). 



Oudshoornse Kerk

  Oudshoornseweg 90 
2401 LC Alphen aan den Rijn
  0172 - 243 088 
www.oudshoornsekerk.nl

 Willem van der Kwaak

Aantal personen: 300 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 75 personen)

Eigentijdse en sfeervolle kerk met een monumentale uitstraling. De Oudshoornse kerk heeft 
een 24-uurs familiekamer beschikbaar voor een sfeervol en intiem samenzijn. Veel mensen 
denken dat deze voorziening uitsluitend beschikbaar is voor gemeenteleden van de kerk, 
maar niets is minder waar. Iedereen kan gebruik maken van deze kamer.  Er is een orgel en 
een piano aanwezig in de kerk. Er is ruime gratis parkeergelegenheid in de omgeving. Vertrek 
en aankomst per boot is ook mogelijk.

uitvaart & condoleance

Ford Wierickerschans

  Zuidzijde 132 
2411 RX Bodegraven
  0172 – 611366 
www.fortwierickerschans.nl

 Sandra Oosterlaken-Kraan

Aantal personen: geschikt voor 
zowel kleine groepen als hele grote 
groepen.

Hier heeft u een afscheidsceremonie op een rustige en sfeervolle locatie. Er zijn een 
aantal stijlvolle ruimtes tot uw beschikking. Zowel de uitvaart als de condoleance kan hier 
plaatsvinden. De Markthal is van glas, waardoor het net is of je buiten bent. Indien gewenst 
kunt u gebruikmaken van een aparte ruimte voor het gezin.  U kunt zelf uw culinaire wensen 
aangeven. Er zijn veel mogelijkheden voor lunch of diner. Muziek afspelen of foto's tonen is 
geen enkel probleem. Er is ruime gratis parkeergelegenheid. Houd er rekening mee dat de 
maand september altijd erg druk is.

uitvaart & condoleance



Thuis

Heeft u er wel eens aan gedacht om de uitvaart en condoleance bij u thuis te organiseren? 
U kunt er afscheid nemen met een klein (afhankelijk van de ruimte) en intiem gezelschap 
in een vertrouwde omgeving. U kunt hapjes en drankjes zelf verzorgen, of uitbesteden aan 
een cateraar. U heeft uw eigen faciliteiten in de buurt en er is volop ruimte voor uw eigen 
invulling. Denkt u er wel aan dat alle gewenste faciliteiten ingehuurd moeten worden, met 
de daarbij komende kosten.

uitvaart & condoleance

Fotocredits: Uitvaartfotografie, Uitvaart in Beeld

Buitenuitvaart:  
Pagodetenten in eigen tuin  
of andere buitenlocatie 

  Schotlandlaan 11 
2391 PR Hazerswoude-Dorp
  0172 21 17 47 
www.dufais.nl

 Edwin Dufais

uitvaart & condoleance

Een voorbeeld van een mogelijke organisator van een buitenuitvaart is Dufais Catering 
& Events. Dufais wil graag dat een afscheid persoonlijk is en naar wens verloopt. U 
kunt terecht voor catering op maat. Van koffie en thee met een broodje, tot een drankje 
met hapjes. Ze verzorgen zowel condoleances aan huis als op locatie. Door gebruik van 
pagodetenten kunnen buitenlocaties ook gebruikt worden bij slechte weersomstandigheden. 
U kunt ook zelf een buitenuitvaart organiseren in samenwerking met de uitvaartbegeleider. 
U heeft daarbij alle ruimte om alles naar eigen wens te organiseren. Denkt u er wel aan dat 
alle gewenste faciliteiten ingehuurd moeten worden, met de daarbij komende kosten. En bij 
slecht weer kan een buitenuitvaart minder aangenaam zijn.



Hoeve Dijkzicht

   Achthovenerweg 15 
2351AX te Leiderdorp
  06 34 21 52 32 
www.hoeve-dijkzicht.nl

 Jantine Dorrepaal

Aantal personen: 65 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 50 personen)

uitvaart & condoleance

Hoeve Dijkzicht is gelegen langs de Oude Rijn, in het Groene Hart, te Leiderdorp. Dit 
prachtige Rijksmonument uit de 17e eeuw straalt geschiedenis uit. Hoeve Dijkzicht is een 
prachtige landelijke locatie voor het geven van een uitvaart en/of condoleance. Tevens 
kunnen er culinaire arrangementen op aanvraag worden verzorgd. Er is ruime gratis 
parkeergelegenheid.

Restaurant het Praathuis

   ’t Weegje 4 
2741 JX Waddinxveen
  0182-612434 
www.hetpraathuis.nu

 Jeanet Berkhout 

Aantal personen: 80 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 60 personen)

uitvaart & condoleance

Restaurant Het Praathuis, uniek gelegen in natuurgebied 't Weegje in Waddinxveen 
met prachtig uitzicht over het water. Iedereen moet zich er thuis voelen. Ze denken 
over alles graag mee en er is heel veel mogelijk. Het is rolstoelvriendelijk. Er is ruime 
gratis parkeergelegenheid en ze regelen zelf parkeerregelaars, indien nodig. Er is een 
geluidsinstallatie aanwezig. Honden zijn niet toegestaan in het restaurant, maar wel op het 
terras mits aangelijnd en droog.



Het Ketelhuys

   Eikenlaan 18 
2404 BR Alphen aan den Rijn
  06 33 83 68 23 (Ard) 
06 55 86 59 33 (Wilbert) 
welkom@ketelhuys.com 
www.ketelhuys.nl

 Ard Regenboog / Wilbert Werther

Aantal personen: 100 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 60-70 personen) uitvaart & condoleance

Zeer geschikt als uitvaart- en condoleance locatie in Alphen aan den Rijn; het Ketelhuys. Op 
de kop van de Rijnhaven in Alphen aan den Rijn staat het prachtig oude industriële pand wat 
vroeger het aangelegen bedrijventerrein voorzag van energie, water en stoom. Het Ketelhuys 
ligt direct aan, en kijkt uit over, het water van de Rijnhaven. Aankomst en vertrek per boot is 
dan ook heel goed mogelijk bij een wateruitvaart. Catering wordt goed verzorgd en er is een 
presentatiescherm aanwezig. Het pand beschikt over voldoende parkeergelegenheid op het 
parkeerterrein van De Werf.



Senzaa by Alfreds

   Cornelis Geellaan 43 
2406 JE Alphen aan den Rijn
  0172  42 57 57 
www.alfreds.nl

 Danny Arts

Aantal personen: 80 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 50 personen)

Langs de oevers van de Oude Rijn in het altijd gezellige Alphen staat ons prachtige 
restaurant Senzaa met een rijke historie. Het Bad & Tuinhuys is geschikt voor een 
condoleance, een intieme tuinzaal. Bij mooi weer kan gebruik worden gemaakt van het 
terras. Senzaa is nieuw en minder formeel dan u wellicht gewend bent van (voorheen) 
Alfreds. Er is gratis parkeergelegenheid.

condoleance

Bistrobar Bij Hen

  Burg. Bruins Slotsingel 9 
Alphen aan den Rijn
  0172 82 00 02 
www.bijhen.nl

 Nick Laros

Aantal personen: 200 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 150 personen)

condoleance

Dit is de plek in Alphen aan den Rijn waar gastvrijheid de boventoon voert. Hier wordt  
gekookt met verse ingrediënten, door een chef die zijn vak verstaat. Het restaurant ligt 
middenin het groen, in het mooie wandel- en fietsgebied Zegersloot, op loopafstand van de 
Zegerplas. De bovenverdieping wordt verhuurd voor besloten bijeenkomsten. Er is een lift 
aanwezig en voldoende gratis parkeergelegenheid.



Restaurant 's Molenaarsbrug

  ‘s Molenaarsweg 2 
2401 LL Alphen aan den Rijn
  06 87 00 23 80 
www.molenaarsbrug.nl

  Lindy Goedhart

Aantal personen: 100 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 60 personen)

condoleance

Kom binnen in de prettige ambiance van het restaurant of bespreek één van de zalen. Het 
is een rustige omgeving, met een terras aan het water. Geniet bij ’s Molenaarsbrug van een 
compleet verzorgd verblijf. Wilt u toch net iets anders? Ze helpen u graag bij het waarmaken 
van uw wensen. Er is gratis parkeergelegenheid. Houd u er rekening mee dat er voor de 
bovenzaal geen lift aanwezig is en de trap naar boven is erg steil en smal.

Lodge Alphen

   De Bijlen 4 
2406 LL Alphen aan den Rijn
  0172 - 79 65 87 
www.lodge-alphen.nl

 Sophie

Aantal personen: 200 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 60 personen)

condoleance

Lodge Alphen is gevestigd in het Zegerslootgebied, nabij de Oosterbegraafplaats in Alphen 
aan den Rijn. Een ontvangst voor of na een begrafenis of crematie in andere ambiance dan 
de begraafplaats. Bij Lodge Alphen kunt u in persoonlijke sfeer samen zijn met uw dierbaren 
voor een waardig afscheid. U kunt zowel binnen als buiten verblijven. Het is ook mogelijk om 
buiten tenten neer te zetten. Er is ruime gratis parkeergelegenheid.



The Wet 'n Wild Social Club

  Sportlaan 5 
2406 LD Alphen aan den Rijn
  0172 47 24 12 
www.wetnwild.nl

 Lindy Goedhart

Aantal personen: 100 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 60 personen)

condoleance

Gelegen aan de Zegersloot, op loopafstand van de Ooster Begraafplaats. De 
groene omgeving geeft een mooi uitzicht en straalt rust uit. Er is voldoende (gratis) 
parkeergelegenheid. Tijdens de condoleance verzorgen zij graag drankjes en bijpassende 
hapjes om uw gezelschap goed te verzorgen. Houd u er rekening mee dat de gasten van het 
restaurant niet afgescheiden zijn van de gereserveerde ruimte (tenzij u de bovenverdieping 
heeft gereserveerd). Er is geen lift aanwezig. Toiletten zijn buiten of beneden, bereikbaar via 
een trap (minder geschikt als u slecht ter been bent).

Jeu de Boer

   Galgweg 5 
2391 MV Hazerswoude
  06-51272808 
www.jeudeboer.nl

 Mirjam de Geus

Aantal personen: 70 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 35 personen)

condoleance

Recreatieboerderij Jeu de Boer ligt in het landelijk gebied van het Groene Hart ligt tussen 
Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer. Op de boerderij zijn ongeveer 150 schapen, 
50 koeien, geiten, pony's, konijnen, cavia's, kippen en vogeltjes. In restaurant De Knoejerie 
zijn veel culinaire mogelijkheden. Al uw wensen kunnen in overleg worden besproken. 
Er heerst een ongedwongen sfeer. Kinderen kunnen lekker naar buiten. Er is voldoende 
parkeergelegenheid in de omgeving. Houd u er rekening mee dat het bij nat weer modderig 
kan zijn.



Flora Boskoop

   Parklaan 4 
2771 GB Boskoop
  0172 - 766047 
www.floraboskoop.nl

 Edwin Dufais

Aantal personen: van kleine tot  
hele grote gezelschappen

condoleance

Flora is een uniek monumentaal pand uit de jaren ’30, gelegen aan een prachtige rozentuin. 
In Flora Boskoop vind je vier sfeervolle zalen, elk van verschillend formaat en met een eigen 
uitstraling. De zalen zijn los en gecombineerd te gebruiken. Dit maakt Flora geschikt voor 
kleine en grote gezelschappen en diverse gelegenheden. De locatie is toegankelijk voor 
minder validen. Er is een schuine opgang, een invalidentoilet en een lift aanwezig. Er is ruime 
gratis parkeergelegenheid.

Theetuin 't Woutje

   Burg. ten Heuvelhofweg 83 
2391 MA Hazerswoude-Dorp
  0172-587704 
www.theetuintwoutje.nl

 Kees en Hermine van 't Wout

Aantal personen: 100 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 50 personen)

condoleance

Een prachtige tuin vol met leuke zitplekjes en een overdekt gedeelte met huiselijke inrich-
ting. Er hangt een ongedwongen sfeer en kinderen kunnen lekker hun gang gaan in de 
(speel)tuin, terwijl u van een kop koffie of thee met iets lekkers geniet. De theetuin ligt aan 
het water en er kan ook met een boot worden gevaren. Er zijn verschillende mogelijkheden 
m.b.t. hapjes, drankjes en maaltijden. Honden zijn aangelijnd welkom. In de maanden  
november t/m februari zijn ze gesloten. Een condoleance is alleen mogelijk op woensdag, 
donderdag of vrijdag.



BUCK Bar Kitchen

  Rijneveld 153C 
2771 XV Boskoop
  06 25 10 01 95 
www.buckbarkitchen.com

  Laurence Kroeske en  
Karlin Kemper

Aantal personen: 150 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 50 personen)

condoleance

Dé plek waar je terecht kunt voor maaltijden die bereid zijn met de beste en meest eerlijke 
ingrediënten, afkomstig uit het Groene Hart. Een plek waar stoer en chique samenkomen. Er 
zijn drie ruimtes die geheel naar wens ingericht kunnen worden. Zelf kiest u welke ruimte het 
beste past bij uw bijeenkomst. Er is ruime parkeergelegenheid.

SKOOP

  Alphenseweg 8  
2771 XK Boskoop
  06-23363475 
www.skoopevents.nl

 Ruud Rijnbeek

Aantal personen: 40 (bij 1.5 mtr. 
afstand: 20 personen)

condoleance

Een inspirerende en positieve ruimte voor een condoleance. Het is geschikt voor kleine en 
intieme gezelschappen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor hapjes en drankjes. Er is 
ruime gratis parkeergelegenheid naast het pand. SKOOP is goed toegankelijk voor minder 
validen.  



Catering

DR Producties partyservice, organisatie, catering
(Dick Raaphorst)
H. Kamerlingh Onnesweg 5
2408 AX Alphen aan den Rijn
0172 - 421621 of 06 - 13138400
www.drproducties.nl

Broodjes Direct
A. van Leeuwenhoekweg 36 A4
2408 AN Alphen aan den Rijn
0172 - 473822
www.broodjesdirect.nl

Senzaa by Alfreds
Cornelis Geellaan 43
2406JE Alphen aan den Rijn
0172 - 425757
www.@alfreds.nl

Dufais catering & events
Schotlandlaan 11
2391 PR Hazerswoude-Dorp
0172 - 211747
www.dufais.nl

Eeterij 't Keldertje
Burgemeester Colijnstraat 1a
2771 GC Boskoop
0172 - 212467
www.eeterijhetkeldertje.nl

James Catering (tuktuk op locatie)
Aardvletterweg 16b
3417 XL Montfoort
06 - 53995546 of 0348 – 474380
www.james-catering.nl






