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Groen licht Geestmerloo

Alleengaande club
HEERHUGOWAARD De alleengaande club 60+ gaat op 2 juni
midgetgolfen in Heerhugowaard.
Kom vrijblijvend kennis maken
met de club, je ontmoet nieuwe
mensen met de zelfde interesses,
Je wordt vriendelijk ontvangen
door Truus, Marjan en Nel. Voor
info bel naar 0226-452866 of
072- 5712920 of 1704dd2@
hetnet.nl.
Het adres van de Midgetgolf is
Dreef 8 in Heerhugowaard.
Aanvang 15.00 uur. Kosten 3,50
euro. Opgeven bij Marjan Verduin
0226-452866 of bij Nel van ‘t Ent
072- 5712920.

Ruimte voor
natuur en
eeuwige rust
Ineke Vroling

Ineke Vroling

Samenkomst in kerkje
Veenhuizen

pp Fred Rodenbach en Bert Speulman zijn blij dat eind 2019 naar verwachting gestart kan worden met de aanlegwerkzaamheden.

kracht laat hij weten: “Het kent veel
voordelen. Zo kunnen mensen vooraf een plek uitzoeken en is er sprake
van ‘eeuwige grafrust’. Dit betekent
dat er eenmalig grafrechten betaald
worden. Er is geen sprake van onderhoud voor de nabestaanden. Het
enige herkenningsteken (te vinden

Ineke Vroling

zijn dan ook heel blij met de verkregen toestemming en verwachten
dat eind dit jaar de eerste schop de
grond in kan.”
NATUURBEGRAVEN “Steeds meer
mensen kiezen ervoor in de natuur
begraven te worden”, aldus Bert
Speulman. Over de aantrekkings-

pp Geestmerloo zoals het eruit gaat zien

via GPS) is een houten schijf met
eventueel een persoonlijke tekst.
Wat mensen ook prettig vinden is
dat natuurbegraven milieuvriendelijk is. Een eventuele kist dient van
biologisch afbreekbaar materiaal
te zijn, evenals de kleding van de
overledene. Het is voor velen een
mooi idee om midden in de natuur
een herdenkingsplek te hebben.
Men wordt hier onderdeel van de
natuur en het leven eromheen.”
INRICHTING Rodenbach: “Geestmerloo is een uniek project, zonder harde scheidingen. In verbinding zijn
met de natuur en een plek van rust
en ruimte. Waar het mogelijk is om
vanuit de stad direct de natuur in te
gaan. Om te wandelen of vissen, te
spelen of straks een overleden dierbare te bezoeken. Middenin komt
een vijver, er is een groot water met
eilanden en een losloopgebied voor
honden. De buitenranden worden
hoog zodat verkeer geen hinder
vormt.” Hij sluit af: “De cirkel rondom Geestmerambacht wordt hiermee rond, er is straks ruimte voor
recreatie en evenementen, maar
ook voor een plek van rust.”
i www.natuurparkgeestmerloo.nl

Gouden dagen voor
senioren

De Pieter Raat Stichting

KOEDIJK Het recreatieschap Geestmerambacht krijgt er een nieuwe
bestemming bij. Op 15 mei was de
officiële en feestelijke contractondertekening voor Natuurpark en
Natuurbegraafplaats Geestmerloo
in het recreatiegebied Geestmerambacht. Dit vond plaats in het groen,
door Jasper Nieuwenhuizen, voorzitter van Recreatieschap Geestmerambacht en Alexander van der Pijl,
de ondernemer van de Natuurbegraafplaats. De inrichting van de
zuidwestelijke helft van het natuurpark is mede mogelijk gemaakt
dankzij een subsidie van Provincie
Noord-Holland.
GEESTMERLOO “Het belooft een fijn
gebied te worden met een natuurbegraafplaats, een natuurgebied
en natuurspeelplaats”, aldus Fred
Rodenbach, een van de projectleiders van recreatiegebied Geestmerambacht. “Sinds 2004 zochten we
naar een invulling voor het stuk
grond tussen Alkmaar Noord en
het Geestmerambacht. In 2014 ontstond het idee om het de functie te
geven van een natuurbegraafplaats.
Dit zou een goede oplossing kunnen
zijn”, vervolgt hij. Een samenwerkingspartner werd gevonden in Uitvaartcentrum Dunweg. De nodige
bestemmingsprocedures volgden
en het bleek mogelijk van het gebied
een natuurbegraafplaats te maken.
Natuurbegraafplaats Geestmerloo
zal het noordoostelijke deel van
het terrein pachten voor het natuurbegraven. Mede-eigenaar Bert
Speulman: “Met Geestmerloo wordt
de eerste natuurbegraafplaats in
Noord Holland zo een feit, wat best
bijzonder is.”
GROEN LICHT De plannen werden
gepresenteerd aan de omwonenden
en door velen enthousiast ontvangen. De bezwaren die er waren, verklaarde de Raad van State eind 2018
ongegrond. Bert Speulman vertelt
hierover: “Dat mensen weerstand
voelen is normaal bij grote veranderingen. Het is onduidelijk wat de
gevolgen zijn en dit roept altijd vragen op.” Rodenbach vult aan: “Het
proces vereiste veel geduld. Wij

HEERHUGOWAARD Gezellig een
dagje naar de camping of een
terrasje pakken… Voor veel mensen
heel vanzelfsprekend. Voor anderen
een fantastisch uitje. Een dag, met
een gouden glans. Van 13
tot en met 26 mei gingen bijna
dagelijks groepjes senioren van
verschillende woonzorglocaties,
thuiszorgcliënten van De Pieter Raat
Stichting en senioren uit de buurt
een dagje naar droompark Molengroet in het Geestmerambacht. Op
een prachtige stek, in een caravan
van Frans Stokman, beleefden de
senioren een ouderwets gezellige
dag uit. ,,We doen spelletjes, maken
een wandelingetje langs de
dierenweide, zingen liedjes en
sluiten de dag af met een barbecue!
Heerlijk’’, vertelt een dame op
leeftijd. ,,Dat ze dit allemaal voor
ons organiseren. Dat vind ik zo
mooi.’’ wnieuwsbladdekoerier.nl

VEENHUIZEN Voor de zomerstop is
er nog één keer een bijeenkomst
in het kerkje van Veenhuizen, op
zaterdag 1 juni om 16.30 uur.
Het thema is “Vrienden”. Vrienden
zijn heel belangrijk in het leven.
Daarover gaan we met elkaar
nadenken, gelovig of twijfelend,
rechts of links, piepjong of al op
leeftijd. We zullen ook stil zijn,
lichtjes aansteken en zingen.
De koffie en thee staan klaar.

‘Aardgasvrij wonen’
goed bezocht
ZUID-SCHARWOUDE Dat aardgasvrij wonen een hot item is bleek
wel uit de grote opkomst op
woensdagavond 22 mei. Meer dan
100 inwoners kwamen naar
Theater De Binding in Zuid-Scharwoude om met elkaar, met de
gemeente en met Diederik
Samsom te praten over dit
onderwerp.
Diederik Samsom sprak enthousiast over het onderwerp. Hij
benadrukte de noodzaak om onze
woningen zo te verbouwen dat we
ze in de toekomst aardgasvrij
kunnen verwarmen. De gaskraan
in Groningen wordt immers
afgesloten. Verbouwen kost geld.
Maar het mooie is - zo sprak hij dat we die verbouwing kunnen
betalen uit onze energierekening.
“De verduurzaming van uw
woning is de enige verbouwing die
zichzelf terugverdient”, aldus
Samsom.
Gerhard Schutten, beleidsadviseur Duurzaamheid van de
gemeente Langedijk, wees
inwoners op het onafhankelijke
Duurzaam Bouwloket, www.
duurzaambouwloket.nl. Daar
kunnen mensen terecht met
allerlei vragen op het gebied over
de verduurzaming van woningen.
Wethouder Nils Langedijk: “Het is
een van de grootste opgaves van
onze tijd: van het gas af. Ik kijk
daarom terug op een succesvolle
thema-avond, waar vele vragen en
opmerkingen zijn gesteld. Deze
vragen en opmerkingen zijn
genoteerd. De komende maanden
ronden we onze verkenning
‘aardgasvrij wonen’ af en worden
de vervolgstappen bepaald.”

MET Welzijn zoekt
medewerkers
HEERHUGOWAARD MET Welzijn
Heerhugowaard zoekt medewerkers voor het VrijwilligersPunt op
dinsdag en/of vrijdag.
Zin in deze nieuwe uitdaging en
wil je inwoners van Heerhugowaard ondersteunen? Neem dan
contact op met Liesbeth Leegwater, via liesbeth.leegwater@
methhw.nl of 06 18962342.

