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Zomernieuwsbrief 2016 

Geachte belangstellende, 

Het natte voorjaar en de zomerse temperaturen geven de natuur op Weverslo 

een krachtige impuls. De jonge bosaanplant komt goed op gang. Bomen, 

struiken en planten vertonen jonge loten die symbool staan voor de 

levenskracht van mens en natuur. Zo is de meditatienatuur op Weverslo een 

bron van energie voor het leven en een oase van rust voor iedereen die even 

met zijn gedachten alleen wil zijn. De herinnering aan het leven van dierbaren 

vermengt zich er met de levensdrang van voortbestaanden. Dat bent ook u die 

dit leest. In deze zomernieuwsbrief leest u wat het Weverslo-programma voor 

de komende maanden biedt en wat we de afgelopen maanden hebben gedaan. 

 

Els en Gé Peterink, gastgevers van landgoed en natuurbegraafplaats Weverslo 

 

4 september 15.00 uur Zomerconcert op Weverslo: 

Troubadours uit het volle leven 
Ons traditionele zomerconcert heeft dit jaar als thema: “Troubadours uit het 

volle leven”. Onder die noemer brengen Marion Steeghs uit America en 

Parelmoer uit Venlo liederen die de schoonheid en de lelijkheid, de 
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zorgeloosheid en de verantwoordelijkheid, de vreugde en de droefheid van het 

leven bezingen. Verhalen en gedichten  verbinden de liederen.  

Marion Steeghs uit America 

“Zolang ik mij kan heugen, is het zingen mijn grote passie geweest. In de 

afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan door in verschillende orkesten, 

bandjes en ensembles, maar ook solo op te treden bij diverse gelegenheden. 

 

Gaandeweg groeide echter ook de wens om me te gaan specialiseren. Door 
zang uiting geven aan onze diepere gevoelens … aan emoties die tijdens 
bijzondere momenten in het leven zo dicht aan de oppervlakte liggen. “ 

Parelmoer uit Venlo 

“Parelmoer” - de 4-persoons folk -en evergreenformatie -  is een groep die van 

veel markten thuis is; naast folksongs en evergreens staat eigen werk op het 

repertoire. Bij voorkeur interactief en het liefst te midden van het publiek. 

 

zondag 4 september 15.00 uur op het Boshuisplein Entree € 7,50 incl. 

koffie/thee. Aanmelden via natuur@weverslo.nl o.v.v. Troubadours  

mailto:natuur@weverslo.nl
http://pietersimons.nl/wp-content/uploads/2015/08/Groeps-portret-3-zw-wit.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=parelmoer+venlo&view=detailv2&&id=80F6DBEF8FC1CBBB36874DE3BD92B03016725D06&selectedIndex=0&ccid=oesDyLg3&simid=608024051433999912&thid=OIP.Ma1eb03c8b83707fb1fd22c60c97c8ce3o0
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15 oktober 9.00 uur, workshop Natuurschilderen op Weverslo 

Aan de reeks workshops op Weverslo voegen we dit najaar een workshop 

natuurschilderen toe. Op zaterdag 15 oktober van 9.00 – 12.30 uur kunt u met 

begeleiding van Roel Sanders kennismaken met de fijne kneepjes van het 

natuurschilderen. De workshop is voor iedereen – beginnend en gevorderd – 

een unieke kans om te ontdekken tot welke creatieve scheppingen je in staat 

bent. U hoeft geen ervaren kunstenaar te zijn om aan deze workshop deel te 

nemen.  Roel werkt in de workshop met acquarelverf, zodat in één dagdeel een 

mooi eindresultaat bereikt kan worden.  De resultaten zullen we tonen op onze 

website. 

Roel Sanders  is als docent schilderen en tekenen verbonden aan 

Kunstencentrum Jerusalem in Venray en is daarnaast autonoom beeldend 

kunstenaar. Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten 

(Maastricht) en vervolgens aan de Hoge School voor Kunsten (Utrecht). Naast 

zijn docentschap aan het Kunstencentrum, waar hij kinderen en volwassenen 

begeleidt, verzorgt Roel ook beeldende workshops. 

Deelname  € 15,00 euro p.p. incl. koffie/thee en schildersmaterialen. U hoeft 

dus zelf niets mee te nemen. Er is plaats voor 12 deelnemers. Inschrijvingen 

worden genoteerd op volgorde van binnenkomst. Aanmelden via 

info@ronbosmans.nl  

=========== 

Verlenging expositie natuurfoto’s “Vier seizoenen op Weverslo”  

Wij verlengen de expositie van natuurfoto’s vanwege de vele positieve reacties. 

Zo kunt u gedurende de zomer en het najaar de mooie foto’s die de sfeer op 

Weverslo in alle jaargetijden treffend weergeven nog bewonderen.   

 

mailto:info@ronbosmans.nl
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Bramen en brandnetels een halt toegeroepen 

In de maanden mei en juni viel er overmatig veel regen. Al dit vocht zorgde er 

voor dat de bramen welig groeiden... op sommige plaatsen zelfs écht 

woekerden. Op drie dinsdagen hebben vrijwilligers samen met de vaste 

beheerders de handen uit de mouwen gestoken bij het uittrekken van de vele 

bramen. Een prikkelende bezigheid, maar het resultaat mag er zijn. De zomerse 

bodembedekkers… de vele prachtige varens, hebben nu weer de overhand.  

  

De ontmoeting is zeker zo belangrijk als de enthousiaste inzet. 

Straks, bij het intreden van de herfst, slinken deze varens weer. Dan is het tijd 

voor de Boswerkdag, dit jaar op zaterdag 30 oktober. We planten dan bollen, 

bomen en struiken, ruimen het hakhout en schonen de paden. Wie wil helpen 

kan zich melden via natuur@weverslo.nl  Iedereen is welkom. 

Rondleiding Weverslo: ‘Ik wist niet dat er zoveel bij komt kijken’ 

In het voorjaar en de vroege zomer hebben we diverse groepen mogen 

ontvangen op Weverslo.  

 

Na een kop koffie en een inleidend praatje geven we tijdens een rondleiding 

tekst en uitleg over de mogelijkheden van begraven, reserveren van 

grafrechten, ceremonies en catering. 

mailto:natuur@weverslo.nl
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 Vele vragen worden tijdens zo’n rondgang gesteld en steevast horen we bij de 

afsluiting de veelgehoorde opmerking: ‘Wat is het hier mooi. Wat ziet het bos 

er goed verzorgd uit’. We merken dat onze boodschap: ‘De natuur verzorgt het 

graf en wij beheren de natuur’ -  overkomt. 

 

========= 

Aandacht voor natuurbegraven in themales: “Groei en leven” op 

basisschool Mondomijn in Helmond. 

Onze educatiemedewerkers Marieke en Els verzorgden een themales 

natuurbegraven op Monomijn in Helmond.  Het werd een geslaagd experiment. 

De conclusie van de kinderen uit de onder- en bovenbouw was even helder als 

nuchter: “Alles wat leeft gaat ook een keer weer dood”.  Daarmee gaven de 

kinderen het fenomeen doodgaan en begraven op een  natuurbegraafplaats 

een heel natuurlijke invulling. De kinderen waren geboeid door het onderwerp 

en schroomden niet om vragen te stellen. 

Na het zien en bespreken van foto’s van de natuurbegraafplaats Weverslo 

merkten kinderen op:: “We vinden de sfeer op een gewone begraafplaats soms 

een beetje eng en triest. In zo’n bos lijkt me dat anders. Je ervaart het meer als 

een boswandeling en luistert naar de vogels en gaat lekker op een bankje 

uitrusten”. Vooral na het voorlezen van het volgende gedichtje kwamen de 

verhalen los van overleden opa’s , oma’s en andere familieleden en hun 

crematies en begrafenissen: En dat de familie met de overledene op een 

bolderkar door het bos gaat en zelf trekt ( vaak kinderen) sprak erg tot de 

verbeelding. Vooral in de bovenbouw was op het laatst de nieuwsgierigheid 
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gewekt hoe het er in werkelijkheid uitzag, getuige de vraag: “mogen we een 

keertje komen kijken?” Ons antwoord was natuurlijk: “Jullie zijn altijd welkom!” 

Wilt u ook een ontvangst met rondleiding voor uw familie, vereniging of 

vriendengroep of een themales op school. Bel of mail ons gerust. Dan is een 

afspraak snel gemaakt. Een ontvangst met rondleiding en ook het verzorgen 

van de themales is gratis. 

=========== 

Rust, ruimte en privacy voor elke uitvaart op Weverslo  

 

 

 

De kleinschaligheid en het gevarieerde bos van Weverslo geven elke begrafenis 

een eigen en persoonlijk karakter. De mogelijkheid om een afscheid naar eigen 

inzicht vorm te geven en er zoveel tijd voor te nemen als gewenst wordt zeer 

gewaardeerd.

Ook de mogelijkheid om gasten op een persoonlijke manier te ontvangen en – 

desgewenst – een uitgebreide koffietafel of borrel na afloop  aan te bieden 

zorgt er voor dat mensen met een goed gevoel terugkijken op een 

indrukwekkende dag. 

============= 
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Open podium geeft Ideeëndag 2016 een creatief hart. 

Het Open Podium waar bezoekers tijdens de Ideeëndag 2016 onder het 

tentdak bij het Boshuis konden genieten van de liederen van troubadour Math 

Craenmehr, van zangeres Welmoed Hofstra en van de teksten die 

draaiorgelman Geert van den Munckhof voordroeg bleek een schot in de roos. 

Dat gold ook het verhaal van verhalenverteller Frans van de Pas die zich  in zijn 

‘eigen’ houtschuurtheater speciaal op de kleintjes richtte. De kleintjes die daar 

waren genoten volop. Op het eind van de dag waren ook de standhouders 

tevreden over de belangstelling van de bezoekers: ‘We hebben veel 

geïnteresseerde bezoekers gesproken. Zij kwamen echt voor de informatie en 

dat deed ons goed”, was de veelgehoorde conclusie op het eind van de dag. 

  

.============ 

Elke grafplek op Weverslo is uniek. 

Graven op Weverslo zijn onderdeel van de natuur. De willekeurige wandelaar  

kan veel graven zijn gepasseerd, zonder dat hij of zij zich dat realiseert. 

Familieleden en naaststaanden weten doorgaans het graf van hun dierbare 

moeiteloos te vinden. Zij mogen ook altijd die plek bezoeken.  

 



 
 

8 
 

In elke nieuwsbrief laten we zien hoe elk graf op Weverslo een eigen karakter 

heeft. Alle andere bezoekers mogen op de paden vrij lopen, maar dienen zich - 

uit respect voor de natuur en de natuurgraven– niet buiten die paden te 

begeven. 

=========== 

U kunt ons volgen op Facebook        

Op onze website www.weverslo.nl vindt u uitgebreide informatie over het 

landgoed, de bosbegraafplaats en alles wat er bij natuurbegraven komt kijken. 

Via deze nieuwsbrief informeren wij u enkele malen per jaar en ook in 

regionale kranten en dorpsbladen zult u regelmatig advertenties en 

persberichten over Weverslo tegenkomen. 

Veel mensen lezen daarnaast de berichten die we plaatsen op onze Facebook-
pagina. Mocht u deze pagina nog niet eerder hebben bezocht? Zoekt u dan 
eens op ‘Natuurbegraafplaats Weverslo’. In woord en beeld houden wij u daar 
op de hoogte. 
 

 

 Op Weverslo staan wij klaar om u te ontvangen..  

Hartelijke groet, 

Het team Weverslo
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