
 
 

           
 Het Stift 2030  
Het bestuur van de Hervormde Stichting het Stift pakt de uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan 
Stift 2030 graag zorgvuldig aan.  
Via deze nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gehouden en natuurlijk zijn we bereikbaar voor 
opmerkingen en vragen. 
  
Bomen 
De bomen zijn in de afgelopen weken onafhankelijk gecontroleerd door een boom technisch bureau dat is 
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Boomtaxateurs (NVTB). Deze week zijn enkele bomen op 
Het Stift voorzien een rode of gele kaart.  
Een rode kaart betekent dat de boom geveld wordt, een gele kaart betekent dat de boom tot max 20% 
gesnoeid gaat worden. 
Maandag 7 maart wordt er door Bart Bolk i.s.m. Welhuis een start gemaakt met de kap- en 
snoeiwerkzaamheden. 
We hopen de werkzaamheden in drie dagen te kunnen afronden. De snoei en kap van enkele bomen moet 
nog wachten tot dit najaar. 
  
Als het hout veilig op de grond ligt, wordt bekeken óf en welk hout geschikt is voor hergebruik (paaltjes, 
bankjes, etc).  
Daarna laten we de geïnteresseerden in een persoonlijk bericht weten wanneer het verzaagd mag worden 
voor brandhout.  
  
Aanstaande zaterdag wordt er ook stormafval, dode takken en andere rommel opgeruimd en afgevoerd. 
Wellicht bent u geïnteresseerd in de rondslingerende takken als aanmaakhout voor de kachel? Zou u het 
dan vóór as zaterdag bijeen willen sprokkelen? 
  
Als u geïnteresseerd bent in het boom technisch onderzoek, óf u bent geïnteresseerd in het brandhout?  
Stuur dan even een mailtje naar i.leeuw@stiftsgemeente.nl 
  
Expositie De Grutto 
Vogelvereniging De Grutto verzorgt de expositie 'weidevogels'. Vanaf 6 maart tot eind april is deze te 
bezichtigen in de Stiftswijzer. 
  
NL-Doet 5 maart 
In eerdere nieuwsbrieven heeft u vernomen van de NL-doet dag op 5 maart.  
De eerder genoemde werkzaamheden zullen door een grote groep vrijwilligers en professionals worden 
aangepakt.  
Natuurlijk bent u nog steeds welkom! 
  
Vanaf donderdag 3 maart worden er al enkele voorbereidingen gedaan: 

• De paden van de begraafplaats worden een stukje afgegraven.  
Deze grond/grind krijgt een tijdelijke plaats, later krijgt het een herbestemming.  

• Er worden een aantal big bags geleverd met nieuw grind (padvast) voor de paden op de 
begraafplaats. 

• De hekken van de begraafplaats worden teruggeplaatst. 
• Naast de Stiftswijzer wordt het groen weggehaald, zaterdag worden er nieuwe planten ingezet. 
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• De kleine weide achter het bos krijgt een andere bestemming (zie bijlage). Daarvoor is het nodig 

dat de weide wordt gefreesd en er worden zaterdag 3 essen geplant. De inrichting in en om de 
weide en het bos wordt in een later stadium uitgevoerd.  

Natuurlijk informeren we u in een volgende nieuwsbrief hierover. 
  
Er zal de komende dagen best wat verkeer en reuring op en rond Het Stift zijn.  
We hopen op niet al teveel overlast en uw begrip hiervoor.  
  
Voor vragen, ideeën of opmerkingen, mail ons gerust op:  i.leeuw@stiftsgemeente.nl 
Wellicht tot zaterdag 5 maart! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ineke Leeuw-Vennegoor 
  
Secretaris 
Hervormde Stichting het Stift Weerselo 
  
Postadres: 
Het Stift 9 
7595 LE Weerselo 
Telefoon: 06-16540915 
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