Geachte belangstellende,
In de Zomer- Nieuwsbrief 2015 deze keer weer veel actuele informatie over
activiteiten en ontwikkelingen. Als de informatie voor u aanleiding is tot een
bezoek aan Weverslo of tot deelname aan een van onze activiteiten, dan zullen
we u graag verwelkomen. In elk geval hopen we dat u de informatie op prijs
stelt.

Els en Gé Peterink, beheerders
===========
Zomerconcert: zondag 30 augustus 15.00 uur met folkgroep Air Laut.
Na de pop en dixieland nu folkmuziek. Voor de derde keer organiseren wij een
zomerconcert op Weverslo. Deze keer met Air Laut.

De groep brengt traditionele volksliederen en wisselt vocale melancholieke
bijna filmische stukken af met gitaarballads en swingende, blijmoedige
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instrumentale nummers. Air Laut neemt u mee op een muzikale zoektocht vol
verlangen, heimwee en liefde, die gaat van West naar Oost en weer terug. Van
Ierse pubs en de high cliffs of Moher, via de Indische eilanden weer terug naar
de Nederlandse Peel. Het is muziek die past in de sfeer van het afscheid
nemen, bezinnen en herdenken op Weverslo. De naam Air Laut is Indonesisch
voor ‘water van de zee’. De groep brengt veelal zelfgeschreven composities die
zorgen voor een fraai en vreugdevol concert.
De formatie speelt op de zomerontmoeting met een speciale gast: fluitist
Remco de Landmeter. Deze veelzijdige musicus speelde op vrijwel alle
continenten met uiteenlopende artiesten. Voor meer informatie
www.airlaut.nl
Kaarten reserveren kan via natuur@weverslo.nl de bijdrage bedraagt € 7,50
incl. koffie/thee. Wij zullen u desgewenst voor en na het optreden van Air Laut
graag rondleiden over Weverslo.
===========

We zoeken assistentie
Steeds meer belangstellenden willen geïnformeerd worden over de
mogelijkheden om een grafplek op Weverslo te reserveren.

Bij begrafenissen moet altijd iemand van Weverslo aanwezig zijn en het
natuurbeheer vraagt het hele jaar door aandacht.
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Om dat allemaal goed te laten verlopen, zoeken wij mensen die ons team als

assistent beheerder
willen komen versterken. Assistent beheerders helpen bij alle voorkomende
werkzaamheden op Weverslo.
De mensen die we zoeken zijn representatief, servicegericht en beschikken
over voldoende levenservaring om met de vragen en situatie op een
natuurbegraafplaats om te kunnen gaan. Wij zoeken ook mensen die ons als
assistent beheerders helpen bij het natuuronderhoud en –beheer. En daarvoor
moeten van tijd tot tijd de handen uit de mouwen worden gestoken..
Wij willen graag met belangstellenden praten over de mogelijkheden en
voorwaarden waaronder zij hun bijdrage willen leveren. Stuur ons een mailtje
(natuur@weverslo.nl) dan nodigen wij u uit voor een gesprek.
=========
Erkenning: Landgoed Weverslo valt nu onder de Natuurschoonwet.
Het ministerie van Economische Zaken (en natuur) heeft landgoed Weverslo inclusief de natuurbegraafplaats - gerangschikt onder de Natuurschoonwet.
Het is een erkenning voor de manier waarop we op Weverslo omgaan met de
belangen van natuur en cultuur.

De rangschikking is een extra borging van de ‘eeuwigdurende’ grafrechten die
op de natuurbegraafplaatsen uitgegeven worden.
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Doel van de rangschikking is om natuur en landschap op landgoederen over
generaties heen in stand te houden. Om deze status te behouden zijn we
verplicht om het natuurlijke karakter – ook van de natuurbegraafplaats – vast
te houden. Het ministerie heeft daarom bepaald dat grafmarkeringen niet
mogen domineren en detoneren met de natuur en alleen bescheiden in
omvang mogen zijn. Hierop wordt door de overheidsinspectie voor de
Natuurschoonwet nauwlettend toegezien. Het blijft voor ons allemaal een
uitdaging de natuur van Weverslo te blijven onderhouden en verbeteren. En zo
tot in lengte van jaren in stand te houden.
=========
Informatiecentrum heeft nieuw gezicht
De centrale plek voor informatie en ontvangst van bezoekers heeft een nieuw
aanzien gekregen. De informatiepanelen zijn nu geplaatst onder een natuurlijke
overkapping. En bezoekers kunnen we nu onder alle weersomstandigheden op
een representatieve wijze ontvangen.

Alles is gemaakt van natuurlijke materialen uit eigen bos. Door de natuurlijke
uitstraling is het informatiecentrum integraal onderdeel van de natuur en het
landschap van Weverslo. Wij zullen u er graag ontvangen.
=========
Dit staat dit jaar nog op onze agenda
Zaterdag 17 oktober is de herfst boswerkdag; Laat ons weten als u mee
wilt helpen.
In november exposeren natuurfotografen de resultaten van hun project:
de 4 seizoenen op en rondom Weverslo. Uiteraard in de natuur van
Weverslo.
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Zondag 13 december is de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst ; alleen
voor genodigden;
===========
Uit het Weverslo-programma 2015

De vogelexcursie in het voorjaar was een belevenis en leverde een prachtige
foto op. Deze keer niet van een vogel, maar van een wezeltje.
=========

Veel bezoekers deden op de ideeëndag in mei kwamen ideeën op doen. En velen
zochten daarna contact met ons om nog eens verder te praten over de
mogelijkheden tot reserveren van een grafrecht op Weverslo.
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