Lentenieuwsbrief 2018
Geachte belangstellende,
Het voorjaar brengt nieuw leven en nieuwe initiatieven. Ook op Weverslo. Op
onze jaarlijkse open dag op 1e Pinksterdag zondag 20 mei as. kunt u
kennismaken met al onze initiatieven en activiteiten en natuurlijk ook met de
prachtige lentenatuur. . En dit jaar ook met de historie van Weverslo: de
geschiedenis van de motorcross, waarvan de elementen nog zichtbaar zijn in
het landschap. In deze nieuwsbrief verder aandacht voor:
•
•
•
•
•
•
•

duurzame en milieu verantwoorde energie op Weverslo
voortzetting maandelijkse rondleidingen
blijvende openstelling van informatiecentrum Het Boshuis
aanvulling team Weverslo
de Bosploeg
de storm en de gevolgen daarvan
programma 2018 en caleidoscoop van gebeurtenissen

Namens het team Weverslo, Els en Gé Peterink, gastgevers
===========
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Open dag op 1e Pinksterdag
Zondag 20 mei, 11.00 – 16.00 uur vrije toegang

Onze jaarlijkse Open Dag heeft altijd veel belangstelling van mensen die meer
willen weten over natuurbegraven. Honderden bezoekers maken dan gebruik
van de mogelijkheid om op ongedwongen wijze en in informele sfeer kennis te
maken met natuurbegraafplaats Weverslo.
Er zijn stands met Informatie over het reserveren van een grafplek; de
mogelijkheden om een eigen invulling aan een afscheidsceremonie te geven;
alle financiële, juridische en andere formaliteiten die geregeld moeten worden
rondom het overlijden; milieu verantwoorde duurzame materialen die gebruikt
mogen worden in een kist, voor kleding etc.

De historie van de motorcross op Janslust; krijgt aandacht in een boek en in
een speciale stand tijdens de Open Dag
Op elk heel uur start er een begeleide rondwandeling over landgoed en
natuurbegraafplaats Weverslo.
Op elk half uur verzorgt een van de drie koren: Erato Blitterswijck, Gregoriaans
Koor Venray en Enjoy Together uit Ysselsteyn een optreden.
Het Bosterras is de hele dag open.
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Op onze website www.weverslo.nl en op onze facebookpagina
https://www.facebook.com/Natuurbegraafplaats vindt u alle actuele
informatie.

=============

Duurzame en milieuverantwoorde energie
op Weverslo
Met het plaatsen van 30 zonnepanelen op het dak van een kapschuur die is
gebouwd met hout eigen bos, voorziet Weverslo nu geheel in de eigen
energiebehoefte. Tegelijk is de oude diesel gestookte verwarmingsinstallatie
vervangen door een lucht/warmtepompinstallatie. Daarmee wordt het water
voor de vloerverwarming van de woning op de juiste temperatuur gebracht.
Het warm water voor huishoudelijk gebruik wordt in een elektrische boiler op
de gewenste temperatuur gebracht en gehouden. Het informatiecentrum ‘Het
Boshuis’ wordt uitgebreid, waardoor er meer ruimte komt om bezoekers te
ontvangen. Het Boshuis wordt verwarmd met een houtgestookte tegelkachel
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en met infraroodpanelen die weer gevoed worden met de energie uit de
zonnepanelen.

Rondleidingen elke 1e zondag van de maand
De rondleiding die we vanaf begin 2018 elke eerste zondag van de maand om
13.30 uur verzorgen, mag zich verheugen in een goede belangstelling. Daarom
staan de rondleidingen ook de tweede helft van het jaar op het programma.
Iedereen die deel wil nemen is welkom. Aanmelden vooraf hoeft niet, maar
mag uiteraard wel. Dan weten we enigszins waar we rekening mee kunnen
houden. Verzamelpunt is ons informatiecentrum Het Boshuis. De rondleiding is
een goede gelegenheid om geheel vrijblijvend informatie te krijgen over
natuurbegraven op Weverslo. Noteer dus 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2
september, 7 oktober, 4 november en 2 december.
Op afspraak verzorgen we ook exclusieve rondleidingen voor groepen. Neem
daarover contact op via mail of telefoon, natuur@weverslo.nl 0478515721
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Informatiecentrum Het Boshuis dagelijks
open van 13.30 – 16.30 uur
Ons informatiecentrum Het Boshuis is vanaf juni zes middagen per week open.
Van dinsdag tot en met zondag van 13.30 – 16.30 uur zijn medewerkers
aanwezig om bezoekers te woord te staan.

U kunt er dan zonder afspraak terecht voor informatie of om een afspraak te
maken voor een persoonlijk gesprek of een reservering. Maandag is het
Boshuis gesloten.

===========
Aanvulling team Weverslo met Pieter van
Hoenselaar relatiebeheerder
Ons team vaste medewerkers is per 1 mei versterkt met een nieuwe
relatiebeheerder. Hij stelt zich hierbij aan u voor.

Aangenaam, mijn naam is Pieter van Hoenselaar en ik ben getrouwd met
Liesbeth. Samen hebben we 2 kinderen, Sjoerd en Lisa, en we wonen nabij het
centrum van Venray. Naast mijn baan als beheerder bij de dorpscoöperatie in
Heide ben ik sinds 1 mei begonnen als relatiebeheerder op Weverslo.
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Als kind gingen we vaak wandelen en spelen op landgoed De Slink in Oploo,
daar bevond zich ook het familiegraf van de familie Roelvink, de stichters van
het landgoed. Ik weet dat ik als kind erg onder de indruk was van dat
familiegraf midden in de bossen, de serene rust, het weidse maar ook intieme
gevoel, en de vanzelfsprekendheid van die combinatie, én ik vond het ook wel
spannend en een beetje eng. Toen ik een poosje geleden Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo bezocht tijdens een open dag borrelde die
herinnering weer bij me op. De vergankelijkheid van de mens en de kringloop
van zijn natuurlijke omgeving in een perfecte harmonie en symbiose.

Zowel mijn ervaringen in het welzijnswerk als bij stichting Mooiland [Natuur en
Milieueducatie] en mijn werkzaamheden als projectleider in de interieurbouw,
zorgden ervoor dat ik mij meteen aangetrokken voelde tot deze functie. U zult
begrijpen dat ik verheugd ben om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.
Mens, Natuur en Cultuur verstrengelt in elkaar, samen verrijken ze het leven en
zijn in onze omgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan ons de dure
plicht om daar met zorg en respect mee om te gaan.
Graag maak ik nader kennis, tot ziens op Weverslo.

Bosploeg verveelt zich nooit
Het onderhoud en beheer op landgoed en natuurbegraafplaats Weverslo
vraagt het hele jaar door aandacht. De vast Bosploeg van vrijwilligers die elke
dinsdagochtend actief is met het verrichten van allerhande ondehouds- en
opruimwerkzaamheden verveelt zich nooit. En het werk is nooit eentonig en
saai. Elke week is er wel iets anders te doen. Het goed verzorgde bos met zijn
paden en Muzenplekken is vooral de verdienste van de Bosploeg. Als u ook
graag in de natuur van Weverslo actief bent, sluit dan aan bij de Bosploeg.
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Vele handen maken immers licht werk. Een mail of telefoontje is voldoende.
===================

Bospleintent bij bijzondere gelegenheden
Sinds kort hebben we op Weverslo een tentoverkapping op maat. Daarmee
kunnen bijeenkomsten op het Bosplein onder vrijwel alle
weersomstandigheden doorgang vinden. De speciale stretchtent kan snel
worden opgebouwd en is op meerdere plekken te plaatsen. De tent geeft een
bijeenkomst een heel eigen en intiem karakter en geeft bescherming bij regen
en zon. Op verzoek kan er ook verlichting en geluid worden aangebracht.
In overleg kan de tent ook geplaatst worden bij bijzondere gelegenheden als
een afscheids- of herdenkingsbijeenkomst. De tent kan afhankelijk van de
omstandigheden en de wensen op maat geplaatst worden, zowel met open als
met gesloten zijkanten.

===============
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Programma 2018
Muzisch Treffen op zondag 26 augustus om 15.00 uur

Het jaarlijkse Muzisch Treffen biedt ook dit jaar een gevarieerd programma
met muziek, proza en poëzie. De eerste contacten zijn gelegd en afspraken
gemaakt. We zijn er trots op dat we nu al kunnen melden dat we het Balkan
Orchestra van Radomir Vasiljevic kunnen presenteren.

Dit orkest brengt originele muziek uit alle Balkanlanden van Servië tot
Hongarije, maar ook uit landen rondom de Middellandse Zee. De muzikanten
zijn afkomstig uit Servië, Bulgarije, Hongarije en Nederland. Meer informatie
komt binnenkort op de website en op facebook.
Wanneer: zondag 26 augustus van 15.00 – 17.00 uur
Kaarten à € 10,00 reserveren via natuur@weverslo.nl
====================
Boswerkdag 27 oktober van 9.00 – 16.00 uur

Tijdens de jaarlijkse boswerkdag ruimte tak- en tophout op uit het bos en
planten we jonge bomen en struiken en poten we nieuwe verwilderingsbollen.
Bestellijsten voor plantmateriaal zijn vanaf begin september beschikbaar. In de
zomernieuwsbrief, op onze website en op facebook volgt dan meer informatie.
Wanneer: zaterdag 27 oktober van 9.00 – 16.00 uur
Aanmelden via natuur@weverslo.nl
===============
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Caleidoscoop van gebeurtenissen op
Weverslo
We hebben de storm goed verwerkt

Met inzet van een flinke groep vrijwilligers hebben we op 3 maart jl. een begin
gemaakt met het opruimen van alle tak- en tophout van de ruim 60 bomen die
door storm van 18 januari zijn ontworteld, geknakt of beschadigd. Het hout is
op rillen gelegd langs de rand van het bos en op enkele plaatsen in het bos. Het
zijn waardevolle broed- en schuilplekken voor vogels, egels, bunzings en andere
dieren.

De dikkere stammen zijn inmiddels verzaagd tot balken en planken. Deze zijn
verwerkt in de kapschuur waarop de zonnepanelen zijn geplaatst. De overige
stammen vinden hun weg naar de houtindustrie. En daarnaast is er een flinke
hoeveelheid haardhout. Dat wordt gebruikt om Het Boshuis en het woonhuis te
verwarmen. De storm heeft veel open plekken in het bos gemaakt. Deze
plekken worden deels ingeplant met jonge nieuwe bomen en deels ontstaat er
door natuurlijke verjonging nieuw bos. De storm heeft dus voor veel extra werk
gezorgd. Het heeft ook mogelijkheden geschapen voor een betere en meer
gevarieerde samenstelling van bomen, struiken en planten met grotere
biodiversiteit als gevolg.
Op de halfjaarlijkse Boswerkdag op zaterdag 27 oktober zullen we- samen met
vrijwilligers - nieuwe bomen en bollen planten en poten, om de gewenste
variëteit en verjonging verder te realiseren.
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Een groep van liefst vijfentwintig vrijwilligers heeft begin maart het tak- en
tophout dat door de storm paden en graven bedekte opgeruimd. Wij bedanken
de vrijwilligers die op een plotseling door sneeuw geplaagde zaterdag toch de
gang naar Weverslo maakten. Het resultaat was er naar en de tevredenheid bij
iedereen was groot.
=================
Workhop natuurlijke kunstsymbolen
Onder de bezielende leiding van creatief kunstenaar Helmie van de Riet heeft
een groep enthousiastelingen op een zaterdagochtend in april kunstwerken
gemaakt met materialen die in de natuur voorhanden zijn.
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Al doende ontsponnen zich als vanzelf de symbolische verhalen die duiding
aan de natuurlijke symbolen gaven. En dat was precies wat de deelnemers
graag wilden; op een creatieve manier uiting geven aan gedachten en
gevoelens.

=======================
Muzenplekken met sculpturen en teksten

De Muzen van Weverslo die langs het Muzenpad hun eigen plek hebben,
bieden handreikingen voor het ontmoeten, beleven, bemoedigen, inspireren
en bezinnen van mensen met hun eigen gedachten en gevoelens. Een
Muzenwandeling is een mooie gelegenheid om te genieten van de natuur, in
alle rust gedachten te ordenen of met gevoelens in balans te komen. De
sculpturen aan het Muzenpad zijn van Wil Schropp, die op de ceremonieplek
Het Laar zijn van Roel van Wijlick. De teksten zijn van Gé Peterink.

Het thema van de teksten is: . . .blauwe luchten en moment van . . .

U kunt ons volgen op Facebook
Op onze website www.weverslo.nl vindt u uitgebreide informatie over onze
activiteiten. Via deze nieuwsbrief informeren wij u enkele malen per jaar en
ook in regionale kranten en dorpsbladen melden we ons regelmatig. De meest
actuele informatie vindt u op onze Facebook-pagina.
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