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Geachte belangstellende, 

Allereerst bieden wij u bij het begin van dit nieuwe jaar onze beste wensen voor 

2015 aan. Graag brengen wij u ook nu weer op de hoogte van het laatste 

nieuws over de activiteiten en ontwikkelingen rondom landgoed en 

natuurbegraafplaats  Weverslo.  

 

Als u naar aanleiding van deze berichten vragen of opmerkingen hebt, bel of 

mail ons dan. We zullen u graag te woord staan. 

Els en Gé Peterink, beheerders 

Het  Weverslo-programma 2015 

We hebben ook dit jaar weer een gevuld programma met een grote variatie 
aan natuur- en cultuuractiviteiten:  

 Dinsdagavond  10 februari om 19.00 uur lezing over natuurbegraven en 
duurzaamheid in het programma ‘een duurzame uitvaart’  in gebouw 
Groen4Life, Stationsplein 15-21 in Helmond. www.pascuis.nl; 

 Zondagmiddag 8 maart om 14.00  uur Musische Momenten in Villa 
Weverslo; 

 Zaterdag 21 maart de lentesessie van de werkgroep natuurfotografie; 
 Zaterdag 28 maart start om 9.00 uur onze voorjaars boswerkdag ; 
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 Zaterdag 9 mei om 06.00 uur bij zonsopkomst  de jaarlijkse vogelexcursie 
met Harry van der Borg; 

 Zondag 17 mei van 10.00 – 17.00 uur de jaarlijkse ideeëndag met 
informatie en presentaties over alles wat u moet weten over 
natuurbegraven; 

 Zondagmiddag 16 augustus vanaf 14.00 uur de jaarlijkse culturele 
zomerontmoeting op Weverslo; 

 Zaterdag 17 oktober de herfst boswerkdag 
 Alle weekenden in november expositie natuurfotografie; het resultaat 
van het fotograferen van de 4 seizoenen op en rondom landgoed 
Weverslo door de werkgroep natuurfotografie Weverslo; 

 Zondag in december de jaarlijkse exclusieve herdenkingsbijeenkomst 
voor voortbestaanden; 

 

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

Musische Momenten in Villa Weverslo op zondag 8 maart as. 

Met muziek, verhalen en interviews  willen we mensen inspireren en 

bemoedigen, en aanzetten tot bezinnen, beleven en ontmoeten. Zo creëren we 

momenten die kracht geven. U bent welkom in Villa Weverslo om ‘bijzondere 

musische momenten te ervaren met: 

Marion Steeghs  uit America; samen met haar maken wij een keuze uit haar 

uitgebreide repertoire gelegenheidsliederen; 

 

------------- 
 
Het Arianna Quintet de leden -  Carla van de Wetering sopraan, Els 

Schleedoorn mezzo-sopraan,  Willemien Leerakkers alt, Martin Boschman tenor 
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en Paul Merkus bas - zijn afkomstig uit Limburg en Brabant.  Zij zingen 

vijfstemmige Engelse madrigalen uit de Renaissance; 

----------- 
 
Gertie Mooren uit Meerlo; zij is rouw-, verlies- en traumatherapeute en 
schrijfster van het boek ‘ Ik zet mijn masker af. . . ‘. Daarin vertellen 20 jongeren 
tussen 14 en 25 jaar hun overlevingsverhaal naar aanleiding van de dood van 
iemand die hen lief was; 

 
 

--------- 

Paul Merkus uit Eindhoven; speelt op dwarsfluit sfeermuziek. 

-------- 

Er is ook gelegenheid tot kennismaken met de mogelijkheden van Villa 

Weverslo als centrum voor kunst en cultuur rondom het levenseinde en met de 

mogelijkheden van natuurbegraven op Weverslo. 

Zondagmiddag 8 maart 14.00 uur in Villa Weverslo, Stationsweg 65 Venray. 

Bijdrage € 7,50 incl. koffie/thee.  Reserveren via natuur@weverslo.nl 

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

mailto:natuur@weverslo.nl
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En als het voorjaar komt. . . . . 

Steken de eerste sneeuwklokjes weer hun kopjes boven het maaiveld uit. 

Daarna gevolgd door de boshyacinten, bosanemonen en al die andere bollen 

Ruim een jaar geleden gingen er 5000 verwilderingsbollen de grond in, het 

afgelopen najaar gevolgd door nog eens 3000 bollen. Geleidelijk aan zullen de 

bollen een heel eigen en kleurrijk gezicht geven aan Weverslo op de overgang 

van winter naar lente. 

=========== 

Voorjaars boswerkdag op zaterdag 28 maart 

Samen met vrijwilligers wordt het storm-, tak- en tophout geruimd, dat het 

afgelopen najaar en winter in het bos is blijven liggen. Het hout wordt op rillen 

gelegd, zodat er afscheidingen ontstaan en tegelijk schuil- en broedplaatsen 

voor wild en vogels worden gecreëerd. Ook worden dan weer een aantal 

bomen geplant. Onder het motto: ‘vele handen maken licht werk’ kunnen 

vrijwilligers die mee willen helpen zich melden via natuur@weverslo.nl. Iets 

voor U? 

=========== 

Aanmelden vogelexcursie 

Natuurliefhebbers die mee willen met de vogelexcursie op zaterdag 9 mei bij 

zonsopkomst om 06.00 uur op en rondom Weverslo, kunnen zich nu al melden 

via natuur@weverslo.nl.  Samen met vogelgids Harry van der Borg ontdekken 

we de rijkdom van het vogelleven op en rond Weverslo. Deelnemers krijgen  

medio april nader bericht over tijdstip en plaats. 

=========== 

Nieuwe teksten op de muzenplekken op de natuurbegraafplaats 

De vijf Muzen van Weverslo bieden weer nieuwe handreikingen voor bezoekers 

aan de natuurbegraafplaats. Deze keer zijn het gedichten uit de serie 

‘meegegeven. . . ’. Het zijn gedachten die aansluiten bij het thema ‘voorgaan in 

het voortbestaan’. 

=========== 

mailto:natuur@weverslo.nl
mailto:natuur@weverslo.nl
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Herdenkingsbijeenkomst 2014 indrukwekkend en deed mensen goed.  

Familieleden, vrienden en bekenden van mensen die op Weverslo zijn begraven 

kwamen in december in groten getale bijeen voor een exclusieve 

herdenkingsbijeenkomst. Door het besloten karakter – alleen naaststaanden 

waren uitgenodigd – ontstond er een groot gevoel van verbondenheid en 

saamhorigheid. Centraal in de herdenking staat elk jaar weer de 

stiltewandeling. Daarin komt het bezinnende en meditatieve karakter tot 

uitdrukking. Tijdens de wandeling waren er enkele momenten waarin 

kopermuziek en liederen klonken.  

 

Centraal herdenkingsmonument De Nerven. Foto: Kees Moerkerk, lid werkgroep natuurfotografie Weverslo 
 

Tijdens de bijeenkomst werden de namen van de mensen die in 2014 zijn 

begraven toegevoegd aan De Nerven. De bijeenkomst werd besloten met het 

zingen van de namen van alle mensen die op Weverslo zijn begraven. 

Kerngedachte hierbij is: ‘De naam is een monument voor een dierbare dat je 

altijd bij je draagt. Noem de naam en het monument komt tot leven’. 
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