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“Om uit te zijn, hoef je niet ver te gaan”, 

vindt Sjra Wijen, die sinds 2004 druk in 

de weer is met Spreukenbos ‘De Moost’ 

in Kelpen-Oler. Een oase van rust om 

heerlijk rond te wandelen. En Sjra stelt 

het zeer op prijs als bezoekers zelf een 

bijdrage leveren door een spreuk achter 

te laten. 

Om bij te komen van de dagelijkse beslommeringen 

trok Sjra Wijen regelmatig naar ‘zijn’ stuk grond. 

“Als je jezelf tot rust wilt brengen, zul je toch eerst 

een plek moeten hebben, waar je jezelf terug kunt 

vinden.” Die plek vond hij in het bos met een om-

vang van meer dan 7 hectare. Sinds 2004 vormde hij 

de ondoordringbare wildernis om tot een aantrek-

kelijk boslandschap met fraaie wandelpaden.

 

Delen met anderen

Sjra merkte hoe belangrijk het is om een plek te 

hebben waar je je gevoelens kwijt kunt. Hij besloot 

daarom om geen hoog hekwerk rond het bos te 

plaatsen. Sterker nog: dit moest een bos worden 

waar iedereen naartoe kon komen. “Niet alles 

hoeft geld te kosten”, vindt Sjra, dus de toegang is  

gewoon gratis. “Het is mooi om mensen te helpen 

in Kelpen-Oler. Op deze wijze wordt mij duidelijk 

dat een plek waar je zelf tot rust komt, ook gedeeld 

kan worden met anderen.” Kinderen houden er een 

spannende speurtocht, volwassenen genieten van 

de natuur en voor vogelliefhebbers kwam er zelfs 

een houten huisje om ongestoord te kijken naar de 

vele soorten vogels in de prachtige vijver. “Je bent 

natuurlijk nooit klaar. We willen de paden verder 

verbeteren en er wordt hard gewerkt aan de nieuwe 

vlindertuin.”

Bezoekers van het bos kunnen ook hun boodschap-

pen achter laten. Langs de paden liggen stenen en 

keien waarop bezoekers een spreuk of gedachte 

kunnen verwoorden. Anderen zoeken naar toe-

passelijke symbolen, zoals de natuurliefhebbers uit 

Duitsland, die een stukje van de Berlijnse Muur in 

het bos hebben neergelegd. De uitnodiging van Sjra 

zet je aan het denken. Wat zal ik eens opschrijven? 

Uw verslaggever gaat voor ‘Geneet van ’t leave  

zolang este kins’, uit het liedje van Sjef Diederen. 

Want genieten, dat kun je hier zeker.

Spreukenselectie

•  Sjra: Spreukenbos De Moost waar men leven kan 

delen met velen! 

•  De Heer maakt van niks alles, de mens maakt van 

alles...

•  Hier heb ik de last van mij afgegooid, waarna ik 

een lekkere wandeling heb gemaakt

•  Brand is vuur waar je het niet wil hebben

•  Hier kun je met jezelf contact krijgen

•  Pluk een roos, zet hem op je hoed, …

Alle info staat op www.spreukenbos.nl 

Hier kunt u ook een bericht schrijven in het Beleve-

nisboek. Heeft u vragen over het bos, mail dan naar 

info@spreukenbos.nl

‘Spreukenbos is voor 
iedereen’


