
 

Geachte belangstellende, 

In deze Lente Nieuwsbrief  2015 informeren we u over de ontwikkelingen en 

activiteiten die dit jaar op ons programma staan. Zo blijft u op de hoogte en 

kunt u – als er iets bij is wat uw belangstelling heeft – er in uw agenda rekening 

mee houden.  

 

Als u naar aanleiding van deze berichten vragen of opmerkingen hebt, bel of 

mail ons dan. We zullen u – zoals altijd - graag te woord staan. 

Els en Gé Peterink, beheerders 

Het  Weverslo-programma 2015 

We hebben ook dit jaar weer een gevuld programma met een grote variatie 
aan natuur- en cultuuractiviteiten:  

 Zaterdag 9 mei om 06.00 uur bij zonsopkomst  de jaarlijkse vogelexcursie 
met Harry van der Borg. Aanmelden kan nog via natuur@weverslo.nl of 
0478 515721; 

 Zondag 17 mei van 10.00 – 17.00 uur de jaarlijkse ideeëndag met 
informatie en presentaties over alles wat u moet weten over 
natuurbegraven; Lees het artikel in deze nieuwsbrief 

 30 mei – 6 juni Landelijke Week van de Begraafplaats met extra 
rondleidingen; Lees het artikel in deze nieuwsbrief 

 Zondagmiddag 30 augustus vanaf 14.00 uur de jaarlijkse culturele 
zomerontmoeting op Weverslo; 

 Zaterdag 17 oktober de herfst boswerkdag; lees verderop; 
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 Alle weekenden in november expositie natuurfotografie; het resultaat 
van het fotograferen van de 4 seizoenen op en rondom Weverslo. 

 December, de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor genodigden; 
 

Ideeëndag op zondag 17 mei van 11.00 – 16.00 uur. 

“Is een natuurbegrafenis heel anders dan een gewone begrafenis?”  Die vraag 

wordt ons heel vaak gesteld. Ons antwoord luidt dan steevast dat je een 

natuurbegrafenis op Weverslo geheel naar eigen inzicht kunt verzorgen. Wij 

stellen geen grenzen aan de tijd bijvoorbeeld. En alle faciliteiten en 

voorzieningen die u wenst, zijn mogelijk. Van koffietafel tot muziek en van een 

sfeervolle ceremonieplek tot het zelf dichten van het graf. In goed overleg kan 

veel. Eén ding blijft bij ons voorop staan. We doen alles met respect voor de 

mens en de natuur. Om ideeën op te doen is een bezoek aan onze ideeëndag - 

waar we een bosmarkt organiseren - de moeite waard. 

 

 

Alles vanaf de eerste voorbereidingen tot en met de laatste afwikkeling van 

formaliteiten en verplichtingen komt aan de orde. U treft er  

uitvaartverzorgers, ritueelbegeleiders, leveranciers van kisten, urnen en 

lijkwadden, de cateraar, de av producent, musici  en houtkunstenaars . Zij 

presenteren zich in bosmarktkramen en soms ook in de vorm van 

demonstraties. Het is dé gelegenheid om antwoord te krijgen op veel vragen.  



Bovendien verzorgen wij een aantal begeleide rondleidingen. Dan maakt u 

kennis met de mogelijkheden en bijzonderheden van het gebied. 

Het is een goeie gelegenheid om een eigen plek voor uw bosgraf uit te zoeken 

en te reserveren.  Volg ook de berichten in de media

Landelijke week van de begraafplaats 

In de week van 30 mei tot 6 juni wordt in heel Nederland de aandacht 

gevestigd op de begraafplaats. Op diverse begraafplaatsen zijn er in die week 

bijzondere activiteiten. Natuurbegraafplaats Weverslo opent in die week 

dagelijks het informatiecentrum van 11.00 – 16.00 uur. En op zaterdag 30 mei, 

woensdag 3 juni en zaterdag 6 juni telkens om 14.00 uur zijn er speciale 

rondleidingen. Iedereen is dan van harte welkom. 

=========== 

Aanleg beukenlaan tijdens de voorjaars boswerkdag  

Met enthousiaste medewerking van een groep vrijwilligers hebben we op 

zaterdag 28 maart een begin gemaakt met de aanleg van een beukenlaan. De 

beuken zijn geplant aan weerszijden van het hoofdpad dat vanaf de ingang het 

bos doorsnijdt. Bovendien zijn er wintergroene sparren geplant. Stap voor stap 

werken we zo toe naar een bos en natuurgebied met steeds meer variatie in 

soorten en grotere biodiversiteit.  

 

Verder is het storm-, tak- en tophout geruimd, dat de voorbije winter in het bos 

is blijven liggen. Het hout is op rillen gelegd, zodat er afscheidingen ontstaan en 
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tegelijk schuil- en broedplaatsen voor wild en vogels worden gecreëerd. Voor 

het najaar staat de volgende boswerkdag gepland op 17 oktober. 

=========== 

Zomerontmoeting op zondag 30 augustus met Air Laut.  

Voor de derde keer organiseren wij een bijzonder zomerconcert op Weverslo. 
Deze keer treedt de folkgroep Air Laut op. De naam Air Laut is Indonesisch voor 
‘water van de zee’. De groep brengt veelal zelfgeschreven composities die 
zorgen voor een fraai en vreugdevol concert. De duiding ‘folkgroep’ doet het 
zestal eigenlijk onrecht aan, want Air Laut brengt meer dan de traditionele 
volksliederen. Zo wisselen melancholieke, bijna filmische stukken zich af met 
gitaarballads en swingende, blijmoedige instrumentale nummers – altijd met 
een kop en een staart…” Air Laut neemt u mee op een muzikale zoektocht vol 
verlangen, heimwee en liefde, die gaat van West naar Oost en weer terug. Van 
Ierse pubs en de high cliffs of Moher, via de Indische eilanden weer terug naar 
de Hollandse klei. 
 

 
 
De formatie speelt op de zomerontmoeting met een speciale gast: fluitist 

Remco de Landmeter. Deze veelzijdige musicus speelde op vrijwel alle 

continenten met uiteenlopende artiesten. Voor meer informatie www.aitlaut.nl 

 

 

=========== 

 

http://www.aitlaut.nl/

