Geachte belangstellende,
De ideeëndag is elk jaar de afsluiting van onze voorjaarsactiviteiten. Het thema
is deze keer: verkennen en kiezen. We bieden bezoekers de mogelijkheid om te
verkennen wat er allemaal kan en mag op een natuurbegraafplaats en wat er
past bij natuurbegraven. Met het resultaat van alle verkenningen kunt u beter
uw keuze maken: voor Weverslo en voor de manier waarop u het
afscheidnemen en het herdenken vorm wilt geven. En verder in deze
nieuwsbrief meer over: de expositie natuurfotografie, de week van de
begraafplaats, het zomerconcert, de groepen die we mochten ontvangen en de
workshops rouwverwerking, houtbewerken en ontmoeting met de notaris.

Els en Gé Peterink, gastgevers van landgoed en natuurbegraafplaats Weverslo
Ideeëndag 22 mei 2016 11.00 – 17.00 uur: verkennen en kiezen.
We hebben een veelzijdig programma samengestel, met 20 exposanten, een
open podiumprogramma en speciaal voor de kinderen een
sprookjesnatuurwandeling over het landgoed.
Het open podium biedt de hele dag passende muziek van o.a. Welmoed Hofstra

met klassiek getinte zang voor bijzondere gelegenheden, troubadour Math
Craenmehr met muziek en spel, Geert van den Munckhof die verhalen vertelt en
zingt met begeleiding van zijn eigen buikorgel. En afscheidsfotograaf Boukje
Canaan geeft tekst en uitleg over alle aspecten van afscheidsfotografie.
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Sprookjesnatuurwandeling. Verhalenverteller Frans van de Pas neemt deze

keer de kinderen mee op een sprookjeswandeling over landgoed Weverslo,
waarbij natuurbeleving centraal staat.

Op de informatiemarkt treft u:
Welmoed Hofstra Venray: muzikale
bijdrage bij bijzondere gebeurtenissen.

BiosUrna Culemborg; urnen met ‘leven na
het leven’

Math Craenmehr Horst; troubadour met
muziek en spel

Almar Walstra Breda; urnen van hout

Lidwien Boots Helmond; ritueelbegeleider
Mariëtte Verbruggen Ledeacker;
ritueelbegeleider

Biesvelden kisten Nuenen
Hemelse manden Urmond; handgemaakte
wilgentenen manden

Han-Mark Arendse Tienray; uitvaartzorg;

Hemel – bed Amersfoort; sfeervol
eerbetoon aan het leven

Bob Noten Grubbenvorst; uitvaartzorg

Boukje Canaan Boxtel; afscheidsfotograaf

Petra Duijkers Blitterswijck;
uitvaartverzorging

Ellen Deelen Helmond; natuurlijke
bloemcreaties

Koester Lijkwades Boskoop

Lekkernij ’t Anker Merselo; catering

Engelenwaden Rosmalen; handgemaakte
kleden

Mariëtte Swinkels Asten; met website: wie
zijn er overleden?

Natural Urn Giessenburg; biologisch
afbreekbare urnen

Almar Tadema Reuver; voor nazorg op
maat

Een bezoek aan de Ideeëndag is dus de moeite waard.
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Expositie natuurfoto’s “Vier seizoenen op Weverslo”
Een jaar lang hebben zeven fotografen in beelden vastgelegd wat hen in de
natuur van Weverslo is opgevallen. Het resultaat is de hele zomer te zien op
het plein voor ons informatiecentrum. De expositie die door de fotografen zelf
is samengesteld, toont fraaie landschapsbeelden, sfeerbeelden van
markeringen in de natuur en gedetailleerde beelden van ontluikende planten,
bomen en struiken. Het geheel geeft een goed beeld van de variatie en
diversiteit van de natuur en de natuurbeleving op Weverslo in alle seizoenen.
De fotograven: Marcel Hendriks, André Jansen, Lisette Martin, Kees Moerkerk,
Liesbeth Ploeg, Marij Tielen-Geurts en Ria Welten stellen uw bezoek zeer op
prijs. Het project is begeleid door natuurfotograaf Paul van Hoof.

Bij de opening van de expositie toasten de fotografen en hun familie en
vrienden op het resultaat.

Ontvangsten en inleidingen
Met regelmaat ontvangen wij groepen belangstellenden voor een rondleiding
of een lezing. Onder genot van een kop koffie of thee gaan we dan uitvoerig in
op alle vragen. Elke keer weer blijkt dat mensen verrast zijn over wat er komt
kijken om een natuurbegraafplaats op een verantwoorde wijze te exploiteren.
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Wij ontvingen dit jaar al meerdere
groepen en ook voor de komende
periode staan er al diverse
afspraken in de agenda. Als u graag
eens een excursie wilt met een
gezelschap, neem dan gerust
contact met ons op.
Landelijke week van de begraafplaats
Ook dit jaar doen wij mee aan de landelijke week van de begraafplaats van 30
mei tot 5 juni. Op veel plaatsen in Nederland organiseren begraafplaatsen dan
bijzondere activiteiten.
Wij brengen dit jaar onze expositie
natuurfotografie extra onder de
aandacht en verzorgen op afspraak
dagelijks rondleidingen.

Zomerconcert dit jaar met gospelmuziek
In ons streven elk jaar een ander muziekgenre aandacht te geven tijdens ons
zomerconcert, kiezen we dit jaar voor gospelmuziek. Deze zeer levendige en
emotionele muziekuiting is nauw verbonden met de belangrijke momenten in
het leven van veel mensen.
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Alle muziekstijlen komen aan bod tijdens de zomerconcerten. Van dixieland in
2014 tot gospel dit jaar.
Niet alleen bij het overlijden, maar ook bij feestelijke gebeurtenissen. Een
gerenommeerde gospelgroep verzorgt het zomerconcert dit jaar op zondag 28
augustus om 15.00 uur. In onze zomernieuwsbrief komen we hier uitvoerig op
terug. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Workshops voorzien in behoefte
De workshops die we de eerste maanden van dit jaar hebben georganiseerd,
bleken een schot in de roos.

Achtereenvolgens was er een
workshop rouwverwerking met Ed
van der Vight, houtbewerking met
Lau Wijnhoven en Frans Bosman
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en een workshop ‘ontmoet de
notaris’ met notaris Martijn Tolsma.
Alle workshops waren volgeboekt
en de reacties waren zonder
uitzondering zeer positief.

Voor ons aanleiding om door te gaan met het aanbieden van activiteiten die
raakvlakken hebben met natuurbeheer, natuurbegraven en alles wat zich
afspeelt rondom het levenseinde van mensen.

Belangstelling voor een grafplek op Weverslo blijft toenemen.
In de eerste maanden van dit jaar hebben we veel gesprekken gevoerd met
mensen die een grafrecht op Weverslo willen vastleggen. Soms zijn het jonge
mensen die het prettig vinden om dat vroegtijdig te regelen, zoals je ook een
verzekering soms al op jonge leeftijd afsluit. Dikwijls zijn het mensen die in een
levensfase zitten, waarin ze beginnen na te denken over hoe het moet als ze
komen te overlijden.

En uiteraard zijn er ook de situaties waarbij iemand overlijdt en een
natuurbegrafenis als de meest passende vorm van afscheid nemen wordt
gezien. In alle gevallen horen we dat het mensen rust geeft dat een laatste
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eeuwige rustplaats in mooie natuur is vastgelegd en hoe vreemd anderen dat
ook in de oren moge klinken; het geeft mensen ook een gevoel van opluchting.
Geen zorgen over onderhoud, geen latere financiële verplichtingen en altijd
een plek om naar terug te keren als de behoefte er is. En de gedachte aan een
eeuwige rustplaats in mooie natuur, geeft mensen een gevoel van voldoening.

===========
Met zijn allen zorgen we ervoor dat Weverslo een bijzondere plek blijft voor
meditatienatuur, waar de verbinding van de mens met de natuur en de cultuur
centraal staat. Zoals altijd nodigen we u uit om contact met ons op te nemen
als u vragen hebt of een persoonlijk gesprek wilt..

We hopen dat u de informatie op prijs stelt.
Het team Weverslo
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