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Auberge de Rousch

Afscheid nemen van een dierbare hoeft
niet altijd in een aula van een begraafplaats of
crematorium. Een meer persoonlijk afscheid,
herdenkingsdienst en/of koffietafel bij Auberge
de Rousch past misschien beter bij u.

Het intieme en authentieke karakter van de
hoeve is bij de verbouwingen bewaard gebleven.
Auberge de Rousch kan het afscheid voor u en
uw familie zo bijzonder en makkelijk mogelijk
maken op gepaste wijze met een grote
diversiteit aan ruimtes, een natuurlijke omgeving,
mooie uitzichten en terrassen.

Afscheid mogelijk tot 200 personen
(zitplaatsen)
Koffietafel mogelijk tot 200 personen
Eigen gratis parkeerplaats

Kosten tussen €250,00 en €1500,00
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Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17 te Heerlen



Brikke Oave

De Brikke Oave is al jarenlang een
multifunctionele gebouw centraal in
Brunssum, gelegen aan het sfeervolle
Lindeplein. Voorzien van Grand Café, terras
en diverse zalen is de Brikke Oave enkele
jaren geleden geheel in een nieuw jasje
gestoken.

U heeft de keuze uit diverse zalen met ieder
zijn eigen indeling en uitstraling.

Afscheid mogelijk tot 450 personen
(zitplaatsen). In kleine kring ook mogelijk
Koffietafel mogelijk tot 100 personen
Parkeren is mogelijk op het Lindeplein
(parkeerschijf)

Kosten €995,00 incl opbouwen zaal + gebruik
geluidsinstallatie

Koffietafel boven via lift en trap bereikbaar

Brikke Oave
Lindeplein 7-8 te Brunssum
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't Sterrenhuys
't Sterrenhuys in Valkenburg is een prachtige
plek om in intieme kring afscheid te nemen en
waar alle faciliteiten aanwezig zijn. Binnen en
buiten lopen in elkaar over waardoor een gevoel
van rust en privacy wordt gecreëerd. Een
intieme, mooie plek voor een rouwbezoek of het
houden van een ceremonie voor maximaal 45
personen.

Een plek waar geen blik op het horloge wordt
gegeven, of waar je je moet houden aan een
vaste zaalopstelling. Een plek waar
nabestaanden volledig de ruimte krijgen om op
hun manier invulling te geven aan een afscheid. Afscheid mogelijk tot 45 personen

Koffietafel mogelijk tot 45 personen
Parkeergelegenheid aanwezig in de nabijheid
(station) 5 minuten lopen.

Kosten €495,00
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’t Sterrenhuys
Spoorlaan 29 A te Valkenburg aan de Geul



De Schinvelderhoeve

De Schinvelderhoeve is een parel in de regio
Parkstad. De monumentale carré hoeve uit
1385 is gelegen in Schinveld temidden van
het groen. Een oase van rust en privacy.

Via de binnenplaats van de hoeve wordt u
geleid naar de oude boerenschuur. Deze is
prachtig gerestaureerd tot authentieke
ceremonieruimte. Bij mooi weer kan ook
gebruik gemaakt worden van de
binnenplaats of tuin. Ook voor een afscheid
in kleine kring  en een koffietafel kunt u hier
terecht in één van de sfeervolle zalen.

Afscheid binnen mogelijk tot 120 personen

Mogelijkheid tot afscheid in de tuin
Koffietafel mogelijk tot 70 personen
Eigen parkeerplaats

Kosten €450,00 tot €700,00

      (100 zitplaatsen) 

De koffiekamers zijn alleen via een trap bereikbaar.
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De Schinvelderhoeve
Brunssummerstraat 65 te Schinveld - Beekdaelen



De St. Elisabeth kapel

De St. Elisabeth kapel behoort van oudsher bij
het Vroedvrouwencomplex van Heerlen, het
tegenwoordige Parc Imstenrade, en werd op 4
februari 1933 in gebruik genomen.

Sinds 2001 is de Elisabethkapel te huur voor een
afscheid naar uw persoonlijk wensen.
Aansluitend kunt u terecht bij brasserie La Valeur
voor een eventuele koffietafel.

Afscheid mogelijk tot 175 personen (zitplaatsen)
Koffietafel (La Valeur) mogelijk tot 100
personen
30 parkeerplaatsen beschikbaar

Kosten €275,00
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De St. Elisabethkapel
Zandweg 180 te Heerlen



Het Yardenhuis

Het Yardenhuis van Heerlen, voorheen
Crematorium Heerlen, vindt u aan de rand van
het Imstenraderbos waar u terecht kunt voor een
afscheid in grote en kleine groepen. De ruimtes
zijn afgewerkt in sfeervolle, natuurlijke tinten en
de lichtinval geeft het gebouw een prettige
uitstraling.

In de koffiekamers is er ruimte voor de
condoleance, om elkaar te spreken en samen
iets te drinken of eten. U kunt kiezen uit een
uitgebreid assortiment van koffie, thee, belegde
broodjes, vlaai en andere culinaire
arrangementen die passen bij een sfeervol
afscheid. Afscheid mogelijk tot 200 personen (100

zitplaatsen)
Koffietafel mogelijk tot 200 personen
Zondag- en avonddiensten zijn mogelijk
Eigen parkeerplaats

Kosten €746.00
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Het Yardenhuis
Imstenraderweg 10 te Heerlen



Crematorium Schifferheide

In het heuvelachtige landschap van Kerkrade ligt
Crematorium  Schifferheide. Door de groene
omgeving straalt deze locatie rust en
geborgenheid uit. De ligging, in combinatie met
de warme en rustgevende kleuren van het
interieur, zal bijdragen aan een mooie
herinnering van het afscheid van uw overleden
dierbare.

Bij mooi weer kunt u gebruik maken van de
buitenaula die een unieke en serene sfeer
uitstraalt. Vanuit de grote aula, de buitenaula en
de koffiekamer met buitenterras heeft u een
prachtig uitzicht over de Anstelvallei. 

Afscheid mogelijk tot 100 personen
(zitplaatsen)
Koffietafel mogelijk tot 100 personen
Buitenaula mogelijk tot 
Eigen parkeerplaats

Kosten €825,00
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Crematorium Schifferheide
Schifferheidestraat 7 te Kerkrade



Landgoed Overstehof

Landgoed Overstehof in Landgraaf is een ideale
locatie voor een afscheidsbijeenkomst tijdens of
na een uitvaart. De ligging is centraal en de
locatie biedt ten allen tijden voldoende
parkeergelegenheid. Het landgoed beschikt over
diverse ruimtes, afhankelijk van het aantal
genodigden.

De Vijverkamer, een lichte ruimte met uitzicht op
de vijver en het bos, is uitermate geschikt voor
een persoonlijke afscheidsceremonie. De
koffietafel vindt altijd in een ruimte plaats die is
gereserveerd voor uw gezelschap, zodat u op
een discrete en rustige manier samen kunt zijn. 

Afscheid mogelijk tot 230 personen (130
zitplaatsen)
Koffietafel mogelijk tot 150 personen
Eigen parkeerplaats

Kosten €6,50 per persoon, excl. geluidsinstallatie
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Landgoed Overstehof
Overstehofweg 14 te Landgraaf



Winselerhof

In Landgraaf, aan de rand van het
Strijthagerbeekdal, ligt Winselerhof. Een
karaktervolle, Zuid-Limburgse
herenboerderij, in een omliggend natuurgebied.

De verschillende zalen en salons van de
herenboerderij bieden verschillende
mogelijkheden voor een sfeervol afscheid en/of
koffietafel.

Afscheid mogelijk tot 150 personen
Koffietafel mogelijk tot 150 personen
Eigen parkeerplaats

Kosten €450 - €750,- 
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Winselerhof
Tunnelstraat 99 te Landgraaf



Biesenhof

De Biesenhof in Geleen is een carréboerderij die
stamt uit 1259 en is gelegen in het groene dal
van de Geleenbeek, aan de voet van de
Sweikhuizerberg.

De Biesenhof beschikt over meerdere ruimtes:
Schrijnemakerszaal, Biesenhof theater, de serre
of een van de mooie terrassen, allen volledig af
te stemmen naar uw wensen en behoeften.

De koffietafel kan worden verzorgd in een van
de zalen die wordt aangepast aan het door u
gewenste aantal zitplaatsen.

Afscheid mogelijk tot 200 personen (160
zitplaatsen)
Koffietafel mogelijk tot 200 personen
Eigen parkeerplaats

Kosten €995,00
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Biesenhof
Biesenweg 1 te Geleen



Crematorium Nedermaas

Het crematorium in Geleen ligt in een
parkachtige omgeving, midden in de natuur.

Sfeervol afscheid nemen kan in een van de twee
aula's met kleurrijke glas-in-loodramen en de
ronde banken. De kleine aula heeft 100 plaatsen.
De grote aula heeft 200 plaatsen om te zitten of
te staan.

Na de dienst is er de mogelijkheid om gebruik te
maken van de uitgebreide horecamogelijkheden.

Afscheid mogelijk tot 250 personen
Koffietafel mogelijk tot 200 personen
Eigen parkeerplaats

Kosten €835,00
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Crematorium Nedermaas
Vouershof 1 te Geleen



Château St. Gerlach

In Valkenburg, in het schitterende Ingendael,  ligt
Château St. Gerlach. Een landgoed vol
herinneringen en met een overweldigende
schoonheid en grandeur. Het recent geopende
St. Gerlach Paviljoen & Kasteelhoeve biedt een
veelvoud aan mogelijkheden voor uw afscheid.

Met 15 zalen en salons biedt Château St. Gerlach
een diversiteit aan mogelijkheden. De
verschillende ruimtes op het landgoed scheppen,
samen met het St. Gerlach Paviljoen &
Kasteelhoeve het landgoed tot een
overweldigende cappaciteit tot 500 personen

Afscheid mogelijk tot 500 personen
Koffietafel mogelijk tot 250 personen
Eigen parkeerplaats

Kosten enkel op maat/aanvraag
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Château St. Gerlach
Joseph Corneli Allée 1 te Valkenburg aan de Geul



Cellebroederskapel
Verscholen achter een monumentale poort in de
gevel van nummer 58 aan de Brusselsestraat in
Maastricht ligt een domein van stilte. Onder de
poort door leidt een recht pad naar een van de
meest verborgen monumenten van Maastricht,
de sfeervolle kapel van de Cellebroeders.

Vroeger onderdeel van een groot
kloostercomplex, nu bestaande uit de kapel zelf,
een ontvangstruimte, bovenzaal en binnenplaats.
De kapel is laatgotisch. Het vermoedelijke
bouwjaar is 1512. De intimitiet van de kapel
leent zich uitstekend voor afscheidsvieringen.
In de kapel staat een monumentaal orgel, dat
beschikbaar is.

Afscheid mogelijk tot 80 personen (zitplaatsen)
Koffietafel beperkt mogelijk
Parkeren is beperkt mogelijk in de
Brusselsestraat. U kunt daarom het beste in 
Q-park het Vrijthof of het Q-park aan de
Cabergerweg parkeren.

Kosten €475,00

De koffiekamer is alleen via een trap bereikbaar of
mogelijk op de binnenplaats bij mooi weer.
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Cellebroederskapel
Cellebroederstraat 4 te Maastricht



La Grande Suisse
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La Grande Suisse
Mariënwaard 61, 6222 AM Maastricht

Aan de rand van Maastricht, , is Crematorium en
Uitvaartcentrum La Grande Suisse gevestigd.
Een kenmerkend en historisch crematorium en
 uitvaartcentrum dat voldoet aan vele wensen
rondom een laatste afscheid. Een locatie die
bijzonder voor Maastricht is met een rijk
historisch verleden waarbij rekening gehouden is
met het behoud van de oude details van het
pand.
 
La Grande Suisse heeft alles om een persoonlijk
afscheid mogelijk te maken. en beschikt over
twee prachtige zalen en een binnentuin.

Afscheid mogelijk tot 140 personen
(zitplaatsen) kleine zaal 40 personen
Koffietafel tot 100 personen mogelijk
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig

Kosten €903,00



Koetshuis Kasteel Rijckholt
Het Koetshuis van Kasteel Rijckholt ligt iets ten
zuiden van Maastricht in een rand van het
Heuvelland in een parkachtige omgeving. De
romantische omgeving in combinatie met
hedendaags comfort, gratis parkeergelegenheid
en goede bereikbaarheid maakt het Koetshuis
de ideale locatie voor uw afscheid.

Het Koetshuis beschikt over meerdere zalen en
een groot terras.

Afscheid mogelijk tot 220 personen (100
zitplaatsen)
Koffietafel mogelijk tot 250 personen
Eigen parkeerplaats

Kosten tussen €750,00 en €1050,00
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Koetshuis Kasteel Rijckholt
Kasteelstraat 15 A te Rijckholt



Het Leopoldskerkje
Nabij de basiliek van Meerssen ligt deze
prachtige en stralende ruimte. Het
Leopoldskerkje is van oorsprong een Hervormde
Kerk, gebouwd in 1836, en nu zodanig verbouwd
en ingericht, dat het een perfecte locatie is voor
diverse bijeenkomsten waaronder een afscheid.

De indeling van het kerkje en het plaatsen van
stoelen kan naar eigen inzicht ingevuld worden,
mede afhankelijk van het aantal personen.

Afscheid mogelijk tot 100 personen
(zitplaatsen)
Catering is in overleg mogelijk voor een
koffietafel
Rondom het kerkje is geen
parkeergelegenheid, wel op loopafstand.

Kosten €450,00
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Het Leopoldskerkje
Gansbaan 7 te Meerssen



Crematorium Walpot
Het crematorium in Eijsden is omringd
door natuur, dat rust en kalmte uitstraalt.
Materialen en kleuren vanuit het Mergelland zijn
gebruikt bij de inrichting van alle ruimtes. 

Doordat de ruimte is omringd doorglas, heeft het
daglicht vrij spel en spelen de elementen uit de
verschillende jaargetijden een grote rol. Buiten
wordt de aula deels omsloten door een
waterpartij die het gevoel van ruimte versterkt.

In de inrichting van de aula staat de overledene
centraal in de ruimte. De naaste familie en de
gasten vormen een kring eromheen. Door de
keuze van deze opstelling is het mogelijk om
tijdens de dienst oogcontact te houden.

Afscheid mogelijk tot 200 personen (100
zitplaatsen)
Koffietafel mogelijk tot 400 personen
Mogelijkheid tot afscheid in de overdekte tuin
Eigen parkeerplaats

Kosten €800,00

Het is mogelijk om tijdens de dienst gebruik te
maken van de twee LCD-schermen.
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Crematorium Walpot
Pisartlaan 8 te Eijsden



Contact 
info@uitvaartlimburg.nl
www.uitvaartlimburg.nl

045-4009002

Meer informatie?
We plannen graag geheel vrijblijvend een

afspraak in met u om een praatje te
maken en uw vragen te beantwoorden.

 
Bekijkt u ook eens ons Wensenboekje.

Hierin kunt u aangeven wat uw
uitvaartwensen zijn, of gebruik het als

leidraad waar u allemaal aan moet
denken bij het regelen van een uitvaart.
Het wensenboekje is te vinden op onze

website www.uitvaartlimburg.nl 

Bij de door ons verstrekte informatie is geen rekening
gehouden met de veranderende regelgeving van het R.I.V.M.

in verband met het COVID-19 virus.

Dit is slechts een greep uit mogelijke
locaties. Heeft u zelf een unieke locatie
op het oog? Geen probleem! Wij kijken
samen met u naar de mogelijkheden.


