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Geachte belangstellende, 

In de Winternieuwsbrief  2015/16 stellen we deze keer ons team medewerkers 

voor.  

 

En verder is er weer veel actuele informatie over activiteiten en ontwikkelingen. 

Zoals altijd nodigen we u uit om contact met ons op te nemen als u vragen hebt 

of een persoonlijk gesprek wilt . Lees alles over onze activiteiten. Meld u aan als 

u mee wilt doen of bel of mail ons als er nog vragen zijn. 

 We hopen dat u de informatie op prijs stelt.  

Het team Weverslo  

=========== 
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Gevarieerd  activiteitenprogramma in 2016 
 
Vanaf februari hebben we elke maand een bijzondere activiteit op Weverslo. 
We beginnen in februari met een workshop rouwverwerking, in maart volgt 
een workshop houtbewerken, in april kunt u al uw vragen stellen over notariële 
kwesties en in mei hebben we onze jaarlijkse grote ideeëndag.  
In het vroege voorjaar presenteren ook de natuurfotografen het resultaat van 
hun fotoproject ‘de vier seizoenen op Weverslo’.  
 

Lees verderop meer over de activiteiten en de data.  

En op afspraak verzorgen we voor groepen rondleidingen en lezingen. 
Aanmelden voor de workshops kan vanaf nu, via natuur@weverslo.nl   
 
 

Daarom is Weverslo de juiste keuze! 
 

 
Een eigen plek in mooie natuur als laatste en eeuwige rustplaats. Maak een 

afspraak om dat te regelen. 
  

mailto:natuur@weverslo.nl
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Daarom zijn wij betrokken bij Weverslo 
Piet Verhaegh uit Horst, natuurbeheer 

 

 
“Nadat mijn lieve vrouw op Weverslo is 

begraven, is dit voor mij een plaats 

geworden waar ik de warmte van de 

natuur ontvang. De dood is koud en deze 

plek geeft me warmte, kracht en 

inspiratie.  

Daarom wil ik graag mijn steentje 

bijdragen aan natuurbegraafplaats 

Weverslo. Mijn vrouw zei, voordat ze 

kwam te overlijden tegen mij; ‘Daar hoef 

en mag jij toch niets aan mijn graf doen?’ 

Maar de omgeving mee onderhouden… 

dat kan wel en geeft mij veel voldoening.” 

 
=======

 

 
Ron Bosmans uit Meterik, relatiebeheer

 

“Ik beschouw het als een voorrecht om als relatiebeheerder in een omgeving te mogen 

werken waar leven en dood op een pure en natuurlijke wijze samenkomen.” 
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Jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst  “De kracht van de 

gedachte”! 
Met een 

stiltewandeling op 

zondag 13 december  

- waar de deelnemers 

alle gelegenheid 

hadden om met hun 

gedachten bij hun 

overleden dierbaren 

te zijn  - en het zingen 

van de namen van alle 

mensen die op 

Weverslo zijn 

begraven, herdachten 

voortbestaanden hun 

dierbaren.  

 

Tussendoor was er 

muziek door a capella 

vocalgroep Quintella 

en fluitist Georges van 

de Ven. Bij het 

weggaan ontvingen 

alle deelnemers een 

lichtglas met daarop 

de spreuk: “Een 

goede gedachte is 

een bron voor 

zinvol 

voortbestaan.” 

Alle medewerkers van natuurbegraafplaats Weverslo wensen u voor 

het nieuwe jaar ook veel goede gedachten!

Daarom zijn wij betrokken bij Weverslo 

Carla en Albert van de Oetelaar uit Leunen 
activiteiten en verzorging 

 
 

 
Op de begraafplaats Weverlo wordt 
respectvol met de overledene omgegaan, 

geen ruiming dus eeuwige grafrust. “Het 

begraven in het bos, teruggeven aan de 
natuur. 

Bij alles staat de natuur voorop in 

onderhoud en beheer. Dit geheel spreekt 

ons erg aan. Daarom werken we graag 

mee om de diverse  activiteiten goed te 

laten verlopen.”
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Sraar Jansbeken uit Venray, onderhoud en 

natuurbeheer 

 
 

 

 

 

“Om op en rond de natuurbegraafplaats 

bezig te zijn met allerhande klussen, geeft 

veel voldoening aan mijn 

werkzaamheden.” 

========== 

 

 

Marieke van Ooyen uit Helmond, activiteiten 

en evenementen

 

 

De prachtige natuur, de rust, de 

ruimte en het respect voor de 

wensen van mensen is wat het voor 

mij een voorrecht maakt om een 

bijdrage te mogen leveren aan 

natuurbegraafplaats Weversl

  

Els Schleedoorn uit Heide, relatiebeheer en 

administratie 

“Een stukje natuur verfraaien en 

behouden voor de omgeving. Door 

middel van natuurbegraven hier ook 

andere mensen bij betrekken en de 

kringloopgedachte tot uiting 

brengen op een prachtige 

natuurlijke en ‘eeuwige’ plek. Het 

landgoed delen en veel mensen 

ervan laten genieten op een unieke 

spirituele manier.” 
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Gé Peterink uit Heide, algemeen beheer 

” 

Betrokkenheid bij mensen, 

gevoeligheid voor cultuur  en 

verbondenheid met de natuur zijn de 

fundamenten  voor mijn sociaal en 

maatschappelijk leven. In de 

activiteiten voor 

natuurbegraafplaats en landgoed 

Weverslo versterken deze drie 

drijfveren elkaar op een unieke 

manier. Dat geeft mij elke dag weer 

energie om van Weverslo een 

blijvende en betekenisvolle 

voorziening te maken, die over 

generaties heen blijft bestaan.”

 

Materie vergaat - herinneringen niet! 

 

Een grafmarkering van puur hout waar de tijd zijn werk op doet. 



 
 

7 
 

Workshops: Drie activiteiten in de komende maanden. 

Zaterdag 20 februari workshop rouwverwerking 

In deze informatieve workshop maak je aan de hand van uitleg en oefeningen 

kennis met verschillende, soms tegengestelde manieren van omgaan met 

verlies. Tijdens de workshop verken je hoe jij omgaat met het verlies in jouw 

leven. In het bijzonder staan we stil bij de vraag hoe je de natuur en de kracht 

die daar vanuit gaat, kunt gebruiken bij verliesverwerking. 

 

De workshop wordt verzorgd door 

Ed van der Vight uit Nuenen. Ed 

begeleidt als rouwcoach mensen 

in  het omgaan met verlies. Vanuit 

zowel zijn achtergrond in de 

psychologie als zijn eigen 

verlieservaringen, heeft hij de 

methode van integrale 

verliesverwerking ontwikkeld. Deze 

ervaringsgerichte methode geeft de 

rouwende het stuur van het  eigen 

leven weer in handen en biedt 

mogelijkheden om actief te rouwen. 

Kijk voor meer informatie op 

www.derouwcoach.nl 

 

 

Zaterdag 19 maart workshop houtbewerken 

Tijdens deze workshop kunt u als 

deelnemer actief kennis maken met 

de eerste beginselen van de 

houtbewerking. Uw eigen ontwerp 

uittekenen, hakken, beitelen en 

gutsen onder de deskundige 

begeleiding van Lau Wijnhoven uit 

Meterik en Frans Bosman uit 

Grubbenvorst, beiden zeer ervaren 

houtkunstenaars en 

cursusbegeleiders 

(www.dekunstvanhout.nl). Alle 

benodigde gereedschappen en ook 

houtblokken, schijven en stronken 

zijn aanwezig. Indien u zelf al een 

mooi stuk hout heeft, dan bent u 

natuurlijk vrij om dit mee te nemen. 

De workshop begint om 9.00 uur en 
eindigt om 13.00 uur. 

http://www.derouwcoach.nl/
http://www.dekunstvanhout.nl/
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Kosten per deelnemer bedragen € 
10,00 voor gebruik gereedschap en 
materialen. 
Er kunnen maximaal 10 personen 
aan deze workshop deelnemen. 

 

 
 

Woensdag 20 april workshop ‘vragen voor de notaris’ 

Notaris Martijn Tolsma gaat in op de notariële vragen waar we allemaal mee te 

maken krijgen of kunnen krijgen. Bijvoorbeeld: “Wat mag u in een testament 

zetten? Wie krijgt uw bezittingen, wie mag alles regelen? Hoe zit het met de 

Belastingdienst?” Praktische vragen waarop u tijdens de workshop antwoord 

krijgt. 

 

 

 Deze workshop wordt verzorgt door 

mr. Martijn Tolsma van Novitas 

notarissen uit Horst. 

 In zijn praktijk heeft hij dagelijks te 

maken met vraagstukken rondom 

erfenissen, nalatenschappen, het 

vastleggen van laatste wensen. 

Deelname aan deze workshop is 

gratis. Aanmeldingen worden 

verwerkt op volgorde van 

binnenkomst. 

Heeft u interesse in een of meerdere van de hiervoor vermelde workshops, 

meld u dan aan via ons mailadres natuur@weverslo.nl 

U bent van harte welkom. 

=========== 

mailto:natuur@weverslo.nl


 
 

9 
 

Zondag 22 mei onze jaarlijkse grote Ideeëndag 

Voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden van 

natuurbegraafplaats Weverslo en die zich wil oriënteren over een groene of 

milieubewuste uitvaart is de ideeëndag het goede moment. Een uitgebreide 

presentatie van diensten en producten die passen bij een natuuruitvaart en 

een natuurbegraafplaats door organisaties en bedrijven geeft de ideeëndag het 

karakter van een informatiemarkt. Tegelijk zijn er workshops en optredens van 

diverse specialisten, zoals muzikanten, kunstenaars, en therapeuten. Medio 

april volgt er uitvoerige informatie. Noteer de datum alvast in uw agenda. Het 

is de moeite waard. 

 

Werkzaamheden en activiteiten in de herfst  

Boswerkdag in oktober 

 
 

 

 
Met de enthousiaste inzet van een groep vrijwilligers hebben we ook dit najaar 
weer enkele duizenden verwilderingsbollen als sneeuwklokjes, boshyacinth en 
bosanemoon geplant. Daarbij is de koffiepauze misschien wel het belangrijkste 
sociale moment van de dag. We nemen er daarom ruim de tijd voor. 
En wekelijks werken we – in de herfst en de winter -in het bos om de nodige 
onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Dat varieert van het opruimen van 
omgewaaide en gezaagde bomen, het vervangen van markeringen en het 
schoonhouden van de paden. 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 
 

Excursies en rondleidingen
 

 

 

 

Een groep medewerkers van de Palliatieven Thuiszorg Noord- en Midden 

Limburg was in november te gast op Weverslo. Zij waren zeer geïnteresseerd 

hoe wij op Weverslo omgaan met het vormgeven van rituelen en gebruiken 

rondom afscheid nemen, herdenken en herinneren. En uiteraard kwam daarbij 

uitvoerig ter sprake hoe een begrafenis op Weverslo kan verlopen. Zij waren 

onder de indruk van de grote mate van vrijheid die wij mensen bieden bij het 

invullen van een afscheid en begrafenis. En hoe wij de begrippen rust, ruimte 

en privacy op maat uitwerken voor elke individuele situatie. 

Informatiecentrum heeft nieuw gezicht 

De centrale plek voor informatie en ontvangst van bezoekers is opnieuw 
aangekleed. De informatiepanelen zijn nu geplaatst onder een natuurlijke 
overkapping. Bezoekers kunnen we nu onder alle weersomstandigheden op 
een representatieve wijze ontvangen in ons boshuis. Wij zullen u er graag 
ontvangen.  

 
  

En bij de ingang is een nieuw informatiepaneel geplaatst dat bezoekers 
duidelijk maakt dat iedereen welkom is en dat tegelijk een goed overzicht geeft 
van de inrichting van de natuurbegraafplaats.  

 


