Winternieuwsbrief 2018
Geachte belangstellende,
De winter van 2017/18 lijkt dit jaar maar van korte duur. Begin december was
het prachtig wit. Het was een bundeling van kleuren en krachten die
samenkwamen. Dat verstilde wit inspireerde ons tot het voorbereiden van de
plannen voor 2018, totdat op donderdag 18 januari de storm raasde . . . ook
over de bossen van Weverslo In deze nieuwsbrief vertellen we daar meer over.

Namens het team Weverslo
Els en Gé Peterink, gastgevers
===========
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Een blad met nerven is nu ons symbool
De bladen en het monument De Nerven bij de ingang geven een eigen gezicht
aan de natuurbegraafplaats. Nu hebben we ook ons logo als beeldmerk van
Weverslo in die stijl aangepast. In al onze uitingen van briefpapier tot website
en van brochure tot banners gaan we voortaan het blad als beeldsymbool
gebruiken. De nerven in het blad staan voor structuur en stevigheid, zij
markeren ook de velden waarin de n amen zijn geschreven van een ieder die op
Weverslo is begraven. Op Weverslo verbeelden de bladen met hun nerven de
verbondenheid met elkaar en met de natuur. Zo willen we bekend zijn en
herkend worden.

Het blad met nerven is al eeuwenlang een symbool van verbondenheid. Links de
afbeelding die op de wanden van de Persopolis in Perzië staat afgebeeld. Rechts
ons symbool: het gestileerde blad
Wij zijn uiteraard heel benieuwd wat u er van vindt! Laat het ons weten.
=============
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Tweede blad toegevoegd aan De Nerven
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor voortbestaanden die we jaarlijks in
december organiseren is dit jaar een tweede blad toegevoegd aan ons
Herdenkingsmonument De Nerven. Logisch gevolg van de toename van het
aantal mensen dat op Weverslo is begraven. Het basisontwerp is zo gekozen
dat we in de toekomst passend in dezelfde stijl kunnen uitbreiden.

Rondleidingen elke 1e zondag van de maand
We zetten in 2018 een oude gewoonte door. Elke eerste zondag van de maand
starten we om 13.30 uur een rondleiding. 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 Het Boshuis.
De rondleiding is een goede gelegenheid om geheel vrijblijvend informatie te
krijgen over natuurbegraven op Weverslo. Noteer dus 4 februari, 4 maart, 1
april en 6 mei.
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Uitbreiding openingstijden Het Boshuis
Ons informatiecentrum Het Boshuis is vanaf februari elke dinsdag-, woensdag,
zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 – 16.30 uur open. Er is dan steeds een
gastvrouw/gastheer aanwezig om bezoekers te woord te staan.
Wij willen ons team vrijwilligers die als gastheer/gastvrouw bezoekers te woord
staan en informatie geven over onze activiteiten graag uitbreiden. Als u één
middag in de maand als gastheer/gastvrouw op Weverslo wilt fungeren, laat
het ons dan weten. In een kennismakingsgesprek bezien we dan wat de
mogelijkheden zijn. Mail naar natuur@weverslo.nl is voldoende.

===========
Ans Fleurkens, medewerker secretariaat en
administratie
“Vanaf 1 november 2017 mag ik als medewerker secretariaat en administratie
het team van Landgoed en Natuurbegraafplaats Weverslo versterken. Het is
voor mij een passende aansluiting op mijn werkzaamheden en ervaringen tot
nu toe. Ik ben begonnen als kraamverzorgende, daarna ben ik verpleegkundige,
cursusleidster en secretaresse geweest. En nu mag ik iets betekenen voor
mensen die bij het afscheid nemen van hun dierbare zich ook verbonden
voelen met de natuur.
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Ik heb heel sterk het gevoel dat voor mij - terugkijkend op mijn
werkzaamheden tot nu toe – een logische lijn wordt doorgetrokken! Ik ken
Weverslo goed, omdat ik woon op korte afstand van de Natuurbegraafplaats.
Tijdens mijn hardlooprondje kom ik er regelmatig langs. Daarnaast wandel ik
graag en zo ben ik al vaker op de natuurbegraafplaats geweest om bekenden
kennis te laten maken met deze bijzondere plek.
Nu ik hier werk, merk ik dat er nog zoveel meer bedrijvigheid is. Wat me
bijzonder aanspreekt is de manier waarop de combinatie van natuur en cultuur
op Weverslo wordt ingevuld. Afscheid nemen is vaak een verdrietige fase in je
leven. Op landgoed Weverslo gebeurt dit op een manier waardoor dit afscheid
nemen uit kan groeien tot een nieuw ontmoeten: met de natuur of met
mensen die hetzelfde mee gemaakt hebben. B.v. bij één van de activiteiten die
er plaats vinden: de boswerkdag in het najaar, de herdenkingsbijeenkomst of
het Muzisch treffen.
Graag draag ik daar in de toekomst aan bij. Ik ontmoet je graag op onze natuur
begraafplaats!!”

Overdekt Bosplein voor 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 geeft het
Bosplein een heel eigen en intiem karakter en geeft bescherming bij regen en
zon. Op verzoek kan er ook verlichting en geluid worden aangebracht. Tijdens
de herdenkingsbijeenkomst en het Muzisch Treffen van afgelopen najaar
hebben we de tent getest. Het bleek een goede voorziening te zijn.
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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. Op de foto’s zien we de tent in gebruik bij het Muzisch
Treffen van 3 september jl. en de herdenkingsbijeenkomst op 17 december jl.

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

Programma voorjaar 2018
Extra Boswerkdag op zaterdag 3 maart 9.00 – 16.00 uur

De storm van 18 januari heeft ook
de bossen van Weverslo flink
geraakt. Tientallen bomen werden
ontworteld of braken in de top af.
Het betekent veel extra werk. Op de
eerste plaats hebben we alle paden
vrijgemaakt van tak- en tophout en
van bomen die de doorgang
versperden. Inmiddels zijn we
begonnen met het opruimen van
bomen en staken die verwijderd
moeten worden.
En als slotstuk moeten we alle takken en tophout weer op rillen leggen, zodat
er natuurlijke berg- en broedplaatsen ontstaan voor vogels en andere dieren.
Tegelijk starten we dan ook met het planten van extra bomen en struiken om
de opengevallen ruimtes weer op te vullen.

Wie helpt ons om deze klus te klaren?
Er moet die dag stevig worden aangepakt. Maar vele handen maken licht werk.
Schroom daarom niet om je aan te melden voor een dag werken in de natuur.
Wanneer: zaterdag 3 maart van 9.00 – 16.00 uur
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Opgeven graag uiterlijk vrijdag 23 februari via natuur@weverslo.nl
Workshop Natuurlijke Kunstsymbolen 24 maart 9.30 – 12.00 uur

Beeldend kunstenaar Helmie van de Riet (www.zondergum.nl) begeleidt
inspirerend een workshop waarbij met materialen uit de natuur wordt gewerkt.

“De kringloop in de natuur leert ons dat alle leven tijdelijk is. Bij deze workshop
ga je op landgoed Weverslo op zoek naar natuurlijke materialen die op je pad
komen en die je aanspreken. Materialen uit het bos, waar je iets in ziet en
waarmee je iets kunt als het gaat om het maken van een natuurlijk
kunstsymbool. Hiermee ga je alleen of (indien gewenst) samen met iemand
anders op het grasveld bij het Boshuis een eigen werkstuk creëren. Het gaat
hierbij om ‘doen’ en om gaandeweg te ervaren wat er uit je handen komt. Je
zult waarschijnlijk verbaasd staan over jezelf. Aan het eind van de workshop
bekijken en bespreken we de ontstane natuurlijke kunstsymbolen en maken er
mooie digitale foto’s van. Deze krijg je later toegestuurd, want… alles is
vergankelijk. Dat betekent dat de gemaakte werken uiteindelijk weer
opgeruimd worden en naar verloop van tijd weer opgaan in de natuur. Doe je
mee? Je bent van harte welkom!”
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Wanneer: zaterdag 24 maart van 9.30 – 12.30 uur
Kosten: € 10,- (graag op de dag contant betalen)
Minimaal aantal deelnemers: 8, maximaal 10
Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 16 maart via natuur@weverslo.nl
===============
Workshop De natuur als spiegel, 20 april 9.30 – 12.30 uur

Ingrid van der Beele, coach in bewustwording van Huis Ikben
(www.huisikben.nl) , verzorgt een boeiende, meditatieve workshop op
natuurbegraafplaats Weverslo.
“We staan stil waar we zijn. We staan stil in de stilte van het bos. We maken
contact met de stilte in onszelf. De natuur nodigt ons uit om stil te staan. Dat
doen we dus. Stilstaan geeft rust, ruimte én inzichten.
Tijdens deze workshop gaan we onder andere mediteren en maken we een
stiltewandeling op Weverslo. We zullen stilstaan bij dit moment. Tegelijkertijd
laten we de natuur een spiegel zijn voor ons innerlijk. Wat heeft de spiegel ons
te zeggen? Laat je inspireren!”
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Wanneer: vrijdag 20 april van 9.30 – 12.30 uur
Kosten: € 12,50 (graag op de dag contact afrekenen)
Minimaal aantal deelnemer: 10, maximaal 15.
Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 13 april via natuur@weverslo.nl
==============

Ideeëndag 20 mei 2018

Onze jaarlijkse ideeëndag staat dit jaar in de agenda voor zondag 20 mei. Dat is
de zondag in het Pinksterweekend. Het programma biedt gelegenheid om op
een rustige en informele wijze kennis te maken met de mogelijkheden van
reserveren van een grafplek, het gebruik maken van de voorzieningen van
Weverslo voor het verzorgen van een groene uitvaart, maar ook voor
rouwverwerking en herdenkingen. U maakt die dag ook kennis met de
activiteiten die Weverslo organiseert in het kader van het cultuurprogramma.
Het programma is van 11.00 – 16.00 uur en biedt voor elk wat wils.
==============
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Kaleidoscoop van gebeurtenissen op
Weverslo
Nieuwe Muzenteksten

De Muzen van Weverslo die langs het Muzenpad hun eigen plek hebben,
bieden sinds de jaarwisseling ook weer nieuwe teksten als handreiking voor het
ontmoeten, beleven, bemoedigen, inspireren en bezinnen van mensen met
hun eigen gedachten en gevoelens.
Het thema van de teksten is deze keer: . . .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.
Hartelijke groet,
Team Weverslo
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