
 
 

           
Beste relatie en/of bewoner van Het Stift te Weerselo, 
 
  
 

Het Stift 2030  

Alweer een poosje geleden ontving u van ons de laatste nieuwsbrief over de realisatie van de 

visie ‘Het Stift 2030’. 

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de toegankelijkheid van de paden rondom het Stiftsplein.  

Door deze werkzaamheden zal er de komende tijd wat reuring op en rond Het Stift zijn. We 

hopen op niet teveel overlast en uw begrip hiervoor. 

In de vorige nieuwsbrief vond u een overzicht van de aanpak en planning, deze hangt ook in de 

Stiftswijzer.  

Daarnaast zijn alle nieuwsbrieven en bijlagen te vinden op de site: https://www.het-stift.nl/het-

stift-2030/ 

Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben: mail ons gerust i.leeuw@stiftsgemeente.nl  

 

Jonge aanplant 

Met NL-doet op 5 maart jl. zijn er vele kleine plantjes en drie essen in de grond gegaan. Natuurlijk 

heeft deze aanplant, tijdens de onvoorspelbare Nederlandse zomers, water nodig. De meest-

dichtbij-wonende buren hebben aangeboden hier zorg voor te dragen. Waarvoor natuurlijk weer 

onze dank & waardering voor het meedenken!   

  

Bloemenweide 

Aanstaande vrijdagavond 22 april wordt de kleine weide achter het bos ingezaaid met een 

bloemenmengsel. 

De Imkervereniging i.s.m. de Vogelvereniging De Grutto gaat met ca 30 kinderen van Jong 

Nederland Weerselo de weide inzaaien. Daarnaast verzorgen de vrijwilligers ook een stukje 

educatie over het thema in de Stiftsschool. Het bloemenmengsel zaaigoed heeft Het Stift van 

Stichting Broez uit Beuningen mogen ontvangen.  

Natuurlijk maken vele handen weer licht werk en/of mocht u nieuwsgierig zijn:  

Wees welkom op vrijdag avond 22 april van 17:30 – 20:15 uur in de Stiftsschool / weide bij het 

voormalige gemeentehuis. 

  

En verder: 

• Vogelvereniging De Grutto verzorgt de expositie ‘weidevogels’. Vanaf 6 maart tot eind 

april zijn prachtige foto’s te bezichtigen in de Stiftswijzer. 

• Vanaf mei zal er in de Stiftswijzer info over de historie van Het Stift hangen.  
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Vanaf medio juni hoopt de Stiftswijzer op een expositie van leerlingen van TCC de Thij uit 

Oldenzaal.  

Mocht u zelf iets willen exposeren of weet u iemand?  Iets uit de streek, geschiedenis, een 

bijzondere verzameling, kunst, … laagdrempelig en vrij toegankelijk, neem dan contact op: 

i.leeuw@stiftsgemeente.nl  

• De leerlingen van het Twents Carmel College locatie Praktijkonderwijs zijn bezig een 

insectenhotel voor het Stift te maken. Deze wordt t.z.t. bij de kleine weide met 

bloemenmengsels achter het bos geplaatst.  

  

Tot slot: 

Voor de realisatie van visieplan Het Stift 2030 heeft de Hervormde Stichting het Stift inmiddels 

een aardig budget opgebouwd.  

Om alle wensen uit te kunnen voeren is echter nog een bedrag nodig. Hiervoor is een ludieke 

actie opgezet: ‘Wordt Noaber van Het Stift!’ Zie bijlage. Natuurlijk is iedere variatie van het 

bedrag € 20,30 meer dan welkom! Doet u ook mee?  

 

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 
  
Postadres: 
Het Stift 9 
7595 LE Weerselo 
Telefoon: 06-16540915 
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