
Nieuwsbrief Hervormde Stichting het Stift  
 

Middels deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen de 
Hervormde Stichting Het Stift en de Protestantse Stiftsgemeente.  

 

Werkzaamheden: 

De paden rondom het Stiftsplein voor de Stiftskerk zijn netjes opgeknapt.  

Via de parkeerplaats kan er worden gelopen en/of geleverd nu de paden breed genoeg zijn. Natuurlijk 

blijft het Stiftsplein voor alle uitzonderingen wel bereikbaar. De sleutel van de plaatjes is in dat geval 

op te halen bij de Stiftsjuffer, in de Stiftsschool, of via iemand van de Stiftsgemeente. 

Veiligheidsdiensten hebben een loper voor deze paaltjes. 

 

Door de aanleg van de paden rondom het Stiftsplein is het gazon er helaas niet fraaier op geworden. 

Nu ook de hete zomer voorbij is, wordt het tijd om de plekken aan te vullen met aarde en opnieuw 

met graszaad in te zaaien. Deze werkzaamheden worden in de week van 24 oktober gedaan. 

De parkeerplaats wordt daarvoor tijdelijk als overslag gebruikt voor de grond. We hopen op uw 

begrip bij eventuele overlast. 

In het voorjaar wordt bekeken of de bloeiende krokussen vanzelf weer opkomen. Mocht dit toch 

tegenvallen, poten we er voor een volgend seizoen krokussen bij. 

 

Met enkele bewoners is het bestuur van de Stichting in gesprek geweest over het onderwerp 

‘parkeren’. Het bleek een gevoelig onderwerp, met diverse voor- en nadelen over het stallen van 

voertuigen.  Daarom en mede door de deadline van de verkregen subsidies, beperkt de Hervormde 

Stichting zich nu tot een renovatie van de huidige parkeerplaats. Tijdens de gesprekken zijn reeds 

een aantal ideeën over een herinrichting geopperd. Natuurlijk gaat het bestuur graag verder in 

gesprek over het onderwerp, zodat er een gedragen plan t.z.t. kan worden uitgevoerd. 

 

Begin september hebben vrijwilligers, de handen uit de mouwen gestoken om het bos achter de 

begraafplaats vrij te maken van bramen. Er is een takkenril aangebracht, zodat een deel van het bos 

alleen toegankelijk is voor kleine dieren en insecten. In de komende weken worden de laatste bramen 

weggehaald en klaargemaakt voor het poten van het voedselbos en stinzen.  

In het kader van Nationale Boomfeestdag en het 40-jarige jubileum van vogelvereniging de Grutto 

gaan vrijwilligers met de jeugd van de Grutto, de Hervormde Stichting helpen met het aankopen en 

poten van het voedselbos op 19 november vanaf 9:00 uur.  

Wilt u er ook bij zijn en meehelpen, laat het weten: i.leeuw@stiftsgemeente.nl  

De Grutto helpt tevens bij het onderhoud van het weitje achter het bos. I.s.m. een Stiftbewoner 

wordt er gekeken en gehandeld naar de omstandigheden, zodat er volgend jaar een nog mooiere 

bloemenweide ontstaat. Daarvoor is er afgelopen vrijdag hard gewerkt om het weitje klaar te maken 

en as vrijdag wordt er met Jong Nederland een bloemenmengsel gezaaid.   

 

Sinds Soweco in Noaberkracht is opgegaan, is het groene onderhoud op en rondom Het Stift niet 

meer zoals het was. De stichting is op zoek naar oplossingen hiervoor. Bijvoorbeeld steken op 

vrijwilligersdagen al vele handen uit de mouwen.  
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En een groepje vrijwilligers zorgt er maandelijks voor dat de begraafplaats er netjes uitziet. De 

Hervormde Stichting is op zoek naar meer groene vingers, wilt u ook meehelpen, laat het weten: 

i.leeuw@stiftsgemeente.nl  

 

Noaberdag:  

De Stichting mag delen van het visieplan 2030 uitvoeren, dankzij de steun van enkele subsidies en 

giften. Deze gelden zijn gelabeld aan het doel waar ze voor geschonken zijn. Hierdoor 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!’  

Op zondag 6 november om 10 uur organiseert de Protestantse Stiftsgemeente i.s.m. het Stiftsfestival 

en anderen een feestelijke Noaberdag! De uitnodiging voor deze dag is al bij jullie in de brievenbus 

gevallen en zit ook nog eens in de bijlage van deze nieuwsbrief. Komt u ook, laat het weten ivm de 

organisatie: i.leeuw@stiftsgemeente.nl  

 

Bewonersavond: 

Energie en duurzaam ermee omgaan is een actueel onderwerp. De combinatie met monumenten 

en/of oude gebouwen maakt het een ingewikkeld vraagstuk. Omdat het onderwerp ons allemaal 

interesseert, organiseert De Hervormde Stichting i.s.m. een Stiftbewoner en André Vennegoor een 

bijeenkomst voor alle bewoners en betrokkenen van Het Stift over het onderwerp. 

 

We nodigen u uit op 16 november, om 19:00 uur in het innovatiecentrum Tip 10 te Weerselo. 

Interessante sprekers zullen ons daar informeren over de uitdaging tussen energie, duurzaamheid 

versus monumenten. Natuurlijk is er ook tijd voor een kop koffie en ontmoeting. 

De uitnodiging en definitieve invulling voor deze bewonersavond snel volgt. Heeft u ideeën of 

aanvullingen op het onderwerp: i.leeuw@stiftsgemeente.nl  

 

Stiftswijzer:  

Vanaf 7 oktober is er in de Stiftswijzer een boekpresentatie van Michael Gerritsen: Rupsje zonder 

Stress. De presentatie blijft de hele maand oktober hangen. 

 Wilt u zelf iets 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  

 

Rookmelders: 

Voor de huurders van de Hervormde Stichting nog even een reminder: denken jullie aan het afhalen 

van de rookmelders? Ze staan onder de kapstok in de Stiftsschool. Iedere zondagochtend is deze 

open.  Als u hulp nodig heeft bij het installeren ervan, laat het even weten! 

 

Agenda: 

7 oktober   Boekpresentatie ‘Rupsje zonder Stress’ Stiftswijzer 

6 november   Noaberdag in de Stiftskerk en Stiftsschool 
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16 november Informatieve bewonersavond in Tip 10 over duurzaamheid & energie in 

rijksmonumenten & oude gebouwen 

19 november  Inplanten voedselbos  

 
Heeft u aanvullingen voor deze nieuwsbrief of heeft u over bovenstaande nog vragen of 
opmerkingen, neem dan contact op: i.leeuw@stiftsgemeente.nl 

Alle nieuwsbrieven, plannen rondom Stift 2030 en bijlagen zijn ook te vinden op de site: 

https://www.het-stift.nl/het-stift-2030/ 

 
Met vriendelijke groet, 
  
Anne Jonker en Ineke Leeuw-Vennegoor 
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