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10:00 – 16:00 uur         10:00 – 16:00 uur         

Ceremonieruimte en ontvangsthuis open voor bezichtigingCeremonieruimte en ontvangsthuis open voor bezichtiging

In onze ceremonieruimte is normaal gesproken ruimte 

voor 120 personen. Een warme plek om afscheid te 

nemen, met uitzicht op de natuur.

Ernaast vindt u het ontvangsthuis, hier bent u 7 dagen 

per week welkom voor meer informatie over de natuur-

begraafplaats. Vandaag kunt u hier terecht voor het 

maken van een informatieve of reserveringsafspraak.

10:00 – 16:00 uur         10:00 – 16:00 uur         

Expositie kisten, manden, wades en urnenExpositie kisten, manden, wades en urnen

In de grote schuur bij de natuurbegraafplaats kunt u 

diverse rouwkisten, manden en lijkwades bekijken die 

gebruikt kunnen worden op een natuurbegraafplaats.

10:00 – 16:00 uur         10:00 – 16:00 uur         

RondleidingenRondleidingen

Tijdens de open dag geven we doorlopend rondleidingen 

voor kleine groepjes mensen. We houden de groepjes  klein, 

zodat we goed afstand kunnen houden. Een gids neemt u 

mee langs de verschillende plekken op de natuurbegraaf-

plaats. De rondleidingen vertrekken bij de driesprong.

11:00 uur         11:00 uur         

Demonstratie graven grafDemonstratie graven graf

Hoe wordt een graf gegraven op de natuurbegraafplaats? 

Tijdens deze demonstratie kunt u het delven van een graf 

meemaken.

12:00 uur         12:00 uur         

Demonstratie graven urngrafDemonstratie graven urngraf

Op Geestmerloo is het mogelijk om de as van een dierbare 

te begraven, met of zonder urn. Het graven van een urn- 

graf wordt hier gedemonstreerd.

13:00 & 15:00 uur       13:00 & 15:00 uur       

Demonstratie begravingDemonstratie begraving

Vanaf de parkeerplaats vertrekken we met een kist. 

Tijdens deze demonstratie laten we zien hoe we de kist 

laten dalen in het graf.

14:00 uur         14:00 uur         

Demonstratie urnbegravingDemonstratie urnbegraving

Een urnbegraving gebeurt meestal met een klein 

gezelschap. We demonstreren het inleggen van de 

urn en het sluiten van het urnengraf.

16:00 uur         16:00 uur         

Demonstratie sluiten grafDemonstratie sluiten graf

Het sluiten van het graf gebeurt heel zorgvuldig. Tijdens 

deze laatste demonstratie van de dag laten we zien hoe 

een graf op de natuurbegraafplaats gesloten wordt.

16:30 uur         16:30 uur         

AfsluitingAfsluiting

Natuurlijk nemen we de coronaregels in acht tijdens 

deze feestelijke opening. Houdt u alstublieft voldoende 

afstand? Dankuwel!

Team Geestmerloo

Nauertogt 21a | 1831 GD Koedijk | 072-3030220 | 

info@geestmerloo.nl | www.geestmerloo.nl

Welkom op de publieksopening van Natuurbegraafplaats Geestmerloo. Hieronder treft u het programma van vandaag 

aan. Op de achterzijde vindt u het overzicht van deze activiteiten op een plattegrond.
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