Winternieuwsbrief 2017
Geachte belangstellende,
De zachte winter maakt Weverslo vroeg rijp voor het voorjaar. Vroege
sneeuwklokjes steken al hun kopjes boven het maaiveld uit. Wandelaars
ervaren in de winterse rust al de kracht van het voorjaar. En ondertussen
bereiden wij ons voor op een lente met een levendige agenda. In deze
winternieuwsbrief leest u wat het Weverslo-programma voor de komende
maanden biedt en wat we de afgelopen maanden hebben gedaan.

Els en Gé Peterink, gastgevers op landgoed en natuurbegraafplaats Weverslo
===========

De inhoud van deze winternieuwsbrief
1. Wat ons deze winter bezig houdt!
2. Het lenteprogramma op Weverslo
3. Sprokkelberichten

En dan is het toch nog winter. Kort
en wit!
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1. Wat ons deze winter bezig houdt!
Vernieuwde website online
We hebben onze website www.weverslo.nl geactualiseerd. De vernieuwde
teksten en de beelden vertellen het verhaal van Weverslo overzichtelijk en
begrijpelijk. Nieuw is binnenkort ook de virtuele wandeling over Weverslo.

Wij zijn uiteraard heel benieuwd wat u er van vindt! Laat het ons weten.
=============

Vrijwilliger in de bosploeg! Iets voor u?
Elke dinsdagochtend werken we met vrijwilligers in de natuur van Weverslo. In
onze bosploeg is nog plaats voor mensen, die belangstelling voor en affiniteit
met bos en natuur hebben en die graag de handen uit de mouwen steken. Ons
motto: veel handen maken licht werk en veel plezier.

Hebt u belangstelling . . . Een mail naar natuur@weverslo.nl is voldoende.
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2. Het lenteprogramma op Weverslo
De komende maanden is er weer veel te beleven op Weverslo. Het bos met de
natuurbegraafplaats is bij uitstek de plek om in alle rust ruimte te geven aan
eigen gedachten en gevoelens. U kunt ook meedoen met de activiteiten
rondom het Boshuis. Ons programma is er voor U.

zaterdag 8 april 13.00 uur: Meditatieve bewustwordingswandeling

Tot welke inzichten kan stilte ons brengen? Dat kunt u ervaren, als u op
zaterdag 8 april onder begeleiding van Wendel van Dooren van WeYoga
(Horst) een meditatieve bewustwordingswandeling maakt op Weverslo. Dat
kan voor iedereen van ons zinvol zijn. Bij het doormaken van (rouw)processen,
maar ook bij het verwerken van andere emotionele gebeurtenissen in ons
leven. Met behulp van laagdrempelige oefeningen, die tijdens de wandeling
eenvoudig kunnen worden uitgevoerd, ervaren we de kracht van de natuur en
de positieve invloed daarvan op ons zelf. Na de wandeling sluiten we af met
een kop koffie of thee en iets lekkers. Er is plaats voor minimaal 8 en maximaal
15 deelnemers. Kosten € 10,- per persoon. Aanmelden bij info@ronbosmans.nl
=========
zondag 30 april om 11.00 uur: Onthulling nieuwe Muzensculpturen
Twee houtkunstenaars: Will Schropp uit Duiven en Roel van Wijlick uit Venlo
werken op dit moment aan nieuwe houtsculpturen, die de gedachten van de
vijf Muzen van Weverslo tot uitdrukking moeten brengen. We krijgen veel
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positieve reacties op ons Muzenpad vanwege de teksten en illustraties, die
handreikingen bieden om ruimte te geven aan eigen gedachten en gevoelens.
Will Schropp maakt sculpturen, die
de vijf Muzen op hun eigen plek
verbeelden. Roel van Wijlick maakt
vijf Muzensculpturen voor Het Laar,
de open plek in het bos voor
ceremoniebijeenkomsten.
Met een voordracht over de
stimulerende verbinding tussen
kunst en natuur, onthullen we de
Muzen op zondag 30 april om 11.00
uur. U bent welkom.
Noteer alvast in uw agenda.
==========
zaterdag 6 mei 05.30 uur: Vogelwandeling met Harry van de Borg

Het is inmiddels traditie, om in het prille voorjaar op een vroege
zaterdagochtend met onze huisbioloog Harry van de Borg het vogelleven op
Weverslo te verkennen. Harry leert ons luisteren en kijken, zodat we de
veelheid aan vogels op Weverslo kunnen herkennen. Samen ontdekken we dan
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hoe de natuur zich houdt en ontwikkelt op Weverslo. Op deze manier willen we
ook verkennen wat het effect is van natuurbegraven op de natuur. Deze
informatie dient ook in onze verantwoording naar derden.
Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Deelname is gratis. Informatie en
aanmelden natuur@weverslo.nl
==========
zondag 21 mei van 11.00 – 17.00 uur: Ideeënfestival en open dag

Elk jaar in mei houden we open dag op Weverslo. Dit jaar doen we dat in de
vorm van een ideeënfestival. Op een informele manier en geheel vrijblijvend
krijgt u antwoord op de vraag: is natuurbegraven iets voor mij? En hoe kan ik
op een passende manier de ceremonie rondom de begrafenis organiseren? Op
het ideeënfestival maakt u kennis met de mensen:
die de natuurbegrafenis op Weverslo voorbereiden en begeleiden. Zij
vertellen en tonen alles wat kan en mag op Weverslo;
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die een natuurbegrafenis op Weverslo hebben meegemaakt, of die
gekozen hebben voor een grafplek op Weverslo. Zij vertellen over hun
ervaringen met natuurbegraven, herdenken en gedenken op Weverslo;
die het natuurbeheer op Weverslo verzorgen. Zij vertellen hoe de
variatie en diversiteit aan flora en fauna wordt bevorderd en tot welke
resultaten dat leidt;
die met muziek, teksten en rituelen bijdragen aan de invulling van
afscheids- en herdenkingsbijeenkomsten;
met wie u afspraken kunt maken over het uitzoeken en vastleggen van
een eigen grafplek.
Verspreid over vijf plekken – in kleine bostheaters – ontmoet u al deze mensen
met hun muziek, zang, verhalen en demonstraties.
In mei presenteren we het volledige programma in een extra nieuwsbrief en in
de media. Noteer nu alvast in uw agenda: Ideeënfestival Weverslo zondag 21
mei vanaf 11.00 uur.
=============
zaterdag 10 juni om 09.00 uur: Workshop natuurtekenen
Het afgelopen jaar hebben we voor de eerste keer een workshop
natuurschilderen gehouden. De belangstelling en de reacties na afloop waren
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.
zo positief, dat we ook dit jaar een workshop aanbieden. Dit keer gaat het om
natuurtekenen.
Op zaterdag 10 juni van 9.00 – 12.30 uur kunt u met begeleiding van Roel
Sanders kennismaken met de fijne kneepjes van het natuurtekenen. 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 zodanig, dat 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 de 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 tekenmaterialen. 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
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===========
Zondag 3 september 15.00 uur: Musisch Zomercafé

Het programma presenteren we in de Lentenieuwsbrief.

3. Sprokkelnieuws
Veel werk verzet op de jaarlijkse boswerkdag
Het weer was goed, de stemming was goed en er is flink gewerkt op de
jaarlijkse boswerkdag in oktober. Samen werken we zo aan het natuurbeheer
op Weverslo.

Expositie : de historie van Weverslo
Als vervolg op de expositie natuurfotografie, werken we aan een expositie over
de geschiedenis van landgoed en natuurbegraafplaats Weverslo en de directe
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omgeving. Zoals ook met de natuurfoto’s is gedaan, presenteren we op
panelen de historie van Weverslo. Wij zoeken nog foto’s, kaarten, voorwerpen
en verhalen. Hebt u iets of kent u iemand, laat het ons dan weten. Wij zorgen
dan voor een mooie selectie en presentatie. Ons adres is natuur@weverslo.nl

Op de jaarlijkse herdenking in december hebben we onze dierbaren gevierd

Na een stiltewandeling hebben we de namen genoemd van de mensen die op
Weverslo zijn begraven. Zo blijven ze voortbestaan.
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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.
En op Weverslo staan wij klaar om u
te ontvangen..
Hartelijke groet,
Het team Weverslo
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