
 
 

Het Stift 2030  
Het bestuur van de Hervormde Stichting het Stift pakt de uitvoering van de visie Het Stift 2030 graag 
zorgvuldig aan.  
Via deze nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gehouden. Als de informatie voor u toch niet 
volledig is, neem dan gerust contact met ons op, zo voorkomen we misverstanden. 
  
Bomen 
Twee weken geleden is er een start gemaakt met de kap- en snoeiwerkzaamheden. Een beperkt 
aantal bomen moeten nog wachten tot later, dit heeft te maken met vergunningen en/of het 
broedseizoen.  
Enkele omwonenden hebben ervoor gezorgd dat het hout verzaagd en opgeruimd is. Het is bijzonder fijn 
dat iedereen zo een steentje bijdraagt, wederom onze waardering voor iedereen, dank jullie wel! 
  
Kerkplein: 
De volgende stap in de realisatie van 'Stift 2030' zal het toegankelijker maken van de paden rondom het 
kerkplein zijn. 
In de bijlage vindt u een overzichtskaart, waarin de fasering in kleur is aangegeven.  
Nb: Fase 8 (schoolplein) en fase 9 (terras) worden later gedaan, wanneer de boom daar gesnoeid is. 
  
Fase 1 zal in de week van 28 maart, volgende week, van start gaan. Er worden bouwmaterialen tijdelijk in 
de boomgaard achter de domineeswoning opgeslagen. De ruimte tegen de Stiftskerk, aan de kant van de 
Stiftswijzer, wordt ook tijdelijk als opslag gebruikt.  
Door deze werkzaamheden zal er de komende tijd wat reuring op en rond Het Stift zijn. We hopen 
wederom op niet teveel overlast en uw begrip hiervoor. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan 
gerust contact op via: i.leeuw@stiftsgemeente.nl   
  
En verder: 

• Vogelvereniging De Grutto verzorgt de expositie 'weidevogels'. Vanaf 6 maart tot eind april zijn 
prachtige foto's te bezichtigen in de Stiftswijzer. 

• Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe tekening m.b.t. de parkeerplaats. Wanneer dit 
klaar is zullen we deze eerst bespreken met betrokkenen en daarna publiceren in een 
volgende nieuwsbrief. 

• De leerlingen van het Twents Carmel College locatie Praktijkonderwijs gaan aan de slag om een 
prachtig insectenhotel voor het Stift te maken. Deze wordt t.z.t. bij de kleine weide met 
bloemenmengsels achter het bos geplaatst.  

• Er is een ploegje vrijwilligers ontstaan die twee keer per jaar de begraafplaats gaan onderhouden. 
Mocht u zich hierbij willen aansluiten, stuur dan een mail naar: i.leeuw@stiftsgemeente.nl 

• Save the date: de volgende grote vrijwilligersdag vindt plaats op zaterdag 3 september! 
 
Voor vragen, ideeën of opmerkingen, mail ons gerust op:  i.leeuw@stiftsgemeente.nl 
Met vriendelijke groet, 
  
Ineke Leeuw-Vennegoor 
  
Secretaris 
Hervormde Stichting het Stift Weerselo 
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Postadres: 
Het Stift 9 
7595 LE Weerselo 
Telefoon: 06-16540915 
            


