Lentenieuwsbrief 2017
Geachte belangstellende,
De lente leeft op Weverslo. Het is een drukte van belang in de natuur. Vogels
bouwen hun nesten en wij mensen krijgen nieuwe energie voor een heel jaar.
Het is aan ons zelf om daar wat mee te doen. En waarom zouden we niet? Wij
bieden in elk geval onze activiteiten aan, waaruit u een keuze kunt maken.

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

De inhoud van deze Lentenieuwsbrief
1. Een nieuwe opzet voor de jaarlijkse Ideeëndag !
2. Workshops natuurschilderen en houtbewerken
3. Ons informatiecentrum op vaste tijden geopend dankzij vrijwilligers
4. Wandelaars op Weverslo!
5. De Muzen hebben nu een gezicht!
6. Nog enkele plaatsen voor de vogelwandeling op 6 mei 05.30 u as.
7. Ons zomerconcert met Musische Momenten op zondag 3 september as.
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1. De jaarlijkse Open Dag in een nieuwe
opzet!
Het programma voor de jaarlijkse Ideeëndag – bedoeld om belangstellenden
kennis te laten maken met alle aspecten van natuurbegraven en
natuurbeheer op Weverslo – is deze keer gericht op directe informatie en
ervaringen met Weverslo. In speciale themapaviljoens kunnen bezoekers
kennismaken met:
de mogelijkheden van reserveren van grafrechten, eigen invulling van
ceremonieën en rituelen, gebruik van materialen en benutting van de
faciliteiten en voorzieningen op Weverslo;

de vele activiteiten gericht op
herdenken, verwerken, maken
van natuurlijke
herinneringsvoorwerpen door
middel van schilderen,
houtbewerken en deelname aan
rouw- en verwerkingstherapieën;
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Het natuurbeheer op Weverslo,
de mogelijkheden om planten,
struiken en bomen te planten als
grafmarkering en de manier
waarop een graf wordt gedolven
en verzorgd;

Voortbestaanden die uit eigen
ervaring kunnen vertellen wat
Weverslo voor hen betekent bij
het voorbereiden van een
begrafenis, het afscheid nemen,
het herdenken, verwerken van
het overlijden van een dierbare.

In alle paviljoens is er muziek, van populair tot klassiek. Auke Classens zingt
luisterliedjes en popsongs, Geutefiks bestaand uit Wim Kunen en Luuk Lenders
brengt een gevarieerde mix van folkmuziek, harpiste Loes van Dijk speelt
populaire en klassieke instrumentale muziek, kwintet de Arianna’s zingt
klassieke vijfstemmige liederen.
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Het terras voor het Boshuis is de hele dag open voor een gezellige zit met een
drankje en een hapje, verzorgd door De Lekkernij het Anker uit Merselo

Workshop natuurtekenen zaterdag 10 juni van 9.00 – 12.30 u
Na de geslaagde workshop natuurschilderen vorig jaar, organiseren we deze
keer een workshop natuurtekenen.

Met begeleiding van Roel Sanders maakt u kennis 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.
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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.

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.
Bijdrage € 15,- incl. materialen.

Workshop houtbewerken zaterdag 30 september 9.00-12.00 u
Op zaterdag 10 september is er van 9.00 – 12.00 uur weer een workshop
houtbewerken met Lau Wijnhoven en Frans Bosman. Het is een creatieve
kennismaking met houtbewerken.

Deelnemers kiezen een kronkelig, grillig, ‘misvormd’ stuk hout en gaan hiermee
aan de slag. Wat zie ik in dit stuk hout? Wat ontstaat er geleidelijk onder mijn
handen? De fantasie prikkelen… Beitelen, gutsen, vijlen, schuren, zagen, boren.
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Bijdrage € 15,- Voor alle materialen en middelen wordt gezorgd evenals voor
koffie n thee.

Ons informatiecentrum in de zomer ook open op vaste tijden
Vooral in de zomermaanden komen er veel bezoekers op Weverslo die soms
verrast zijn door wat ze aantreffen. De informatiepanelen op het Bosplein
geven al de nodige tekst en uitleg. Maar er gaat natuurlijk niets boven een
persoonlijk gesprek. Dat kan altijd door een afspraak te maken. En nu kunnen
op woensdag, zaterdag en zondagmiddag van 13.00 – 17.00 uur bezoekers ook
direct te woord worden gestaan. Dankzij de inzet van een groep vrijwilligers die
dan als gastheer/vrouw optreden.

Als voorbereiding op hun rol als gastheer/vrouw waren de vrijwilligers voor een
instructiebijeenkomst in het Boshuis.
Wandelaars op Weverslo
Op een goede ochtend in maart spraken we twee wandelaars die met behulp
van een routebeschrijving hun weg leken te zoeken op de natuurbegraafplaats.
Toen we in gesprek raakten, bleek Weverslo opgenomen te zijn in een
wandelroute die loopt door heel Limburg, van noord naar zuid. En tot onze
verrassing was de route over Weverslo zeer nauwkeurig beschreven. Bij het
bord Muzenpad rechtdoor en bij de tweede Muze linksaf. . . . en zo verder
richting het Loobeekdal.
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De wandelaars: Peter Sterk en Jo Kluijtmans uit Kerkrade waren onder de
indruk van dit bijzondere deel van de wandelroute en noemden het een
verrassende en informatieve verrijking van hun tocht.

Twee houtkunstenaars geven de Muzen van Weverslo een nieuw
gezicht
Twee houtkunstenaars, Will Schropp en Roel van Wijlick hebben exclusief voor
Weverslo hun visie op karakter en beeld van onze Muzen vormgegeven.

Een reeks prachtige houtsculpturen is het resultaat. Op de Muzenplekken enonze beschutte bosplek - Het Laar doen ze nieuwe handreikingen.
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Met een speciale Muzenwandeling zijn de nieuwe Muzensculpturen
overgedragen. Bioloog Mari Verstegen verzorgde een wandeling waarbij het
ondergaan van de natuur centraal stond. De wandeling startte met het
onthullen van het nieuwe informatiepaneel voor de Muzenwandeling door Will
Schropp (links op de foto) en Mari Verstegen (rechts op de foto). Roel van
Wijlick zal tijdens de Ideeëndag op 21 mei as. aanwezig zijn om zijn
houtsculpturen te presenteren.

Op elke Muzenplek liet Mari Verstegen de deelnemers aan de Muzenwandeling
op een andere manier kennis maken met de natuur. En op Het Laar maakten de
deelnemers kennis met de houtsculpturen van Roel van Wijlick.

Nog enkele plaatsen voor de Vogelwandeling op 6 mei om 5.30 u

De jaarlijkse vogelwandeling waarbij we - met bioloog Harrie van de Borg – de
vogelstand op Weverslo verkennen is zaterdag 6 mei as. om 5.30 uur. Er is nog
plaats voor een enkele deelnemer. Wie mee wil, dient zich aan te melden via
natuur@weverslo.nl Vertrek vanaf het Boshuis.
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Zomerconcert Musische Momenten dit jaar op zondag 3
september om 15.00 uur
Om alvast in uw agenda te noteren: het zomerconcert Musische Momenten is
dit jaar op zondag 3 september. We presenteren ook dit jaar een programma
vol afwisseling met muziek, zang, verhalen en gedichten onder de titel: De
moeite waard.

Sprokkelnieuws
Over de website
De virtuele wandeling over Weverslo is een van de bijzondere aspecten van
onze vernieuwde website www.weverslo.nl .
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Uit de reacties blijkt dat deze wandeling een goede aanzet is voor een eerste
kennismaking. Wij zijn uiteraard heel benieuwd wat u er van vindt! Laat het ons
weten.

Een geslaagde meditatieve bewustwordingswandeling

Passend in de meditatienatuur van Weverslo wandelden de deelnemers aan de
meditatieve bewustwordingswandeling ruim anderhalf uur in stilte, slechts
onderbroken door oefeningen en opdrachten. En dan is het fijn om na afloop
ook even samen te zitten.
=========

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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En op Weverslo staan wij klaar om u
te ontvangen..
Hartelijke groet,
Het team Weverslo
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