Spreukenbos
De Moost

Net buiten de dorpsrand van Kelpen-Oler ligt een bijzonder stukje
bos van bijna acht hectare; het Spreukenbos De Moost. Dit bos
is eigendom van Sjra Wijen (1943), die het voor publiek
toegankelijk maakte. Het is een plek in de natuur waar je door
middel van een wandeling op zoek kunt gaan naar innerlijke rust
en ontspanning. Bezoekers mogen een steen leggen, eventueel
met een spreuk erop, voor een blijvende herinnering en het delen
van een emotie. Navenant kreeg een persoonlijke rondleiding
over het domein van Sjra Wijen in de vrieskou van januari. Die
kou weerhield het bos niet om volop tot zijn recht te komen.
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