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NIEUWSBRIEF 
Augustus 2016 

 

STICHTING DUNGENSE BELEVINGSTUIN 
 
 
 
ORANJEFONDS 
Zoals u weet hebben we enkele weken geleden een nieuwe aanvraag  
ingediend bij het Oranje Fonds. Deze aanvraag is in behandeling genomen. 
Helaas hebben we hier een negatieve reactie op gekregen. 
 
Dit betekent dat we weer op zoek moeten naar andere/nieuwe sponsors  
om de verschillende fasen van onze Belevingstuin gerealiseerd te krijgen. 
 
 
DUOFIETS 
Sinds anderhalve maand is de duofiets in gebruik. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de fiets, 
wat natuurlijk fantastisch is. 
 
De duofiets is in eerste instantie bedoeld voor mensen die direct betrokken zijn met Vivent, dus o.a. 
bewoners van Klein Schalig Wonen (KSW) of mensen die gebruik maken van de dagbesteding Vivent. 
Ook de bewoners van de appartementen in Litserborg en alle andere inwoners van Den 
Dungen/Maaskantje kunnen, tegen een gering bedrag per dagdeel, de duofiets huren. 
 
Wilt u meer informatie of wilt u deze fiets huren neem dan contact op met het personeel van Grand-
Café Litserborg, deze mensen kunnen u verder helpen. 
 
 
ONTWIKKELINGEN FASE 2 – BOERENERF/BOERENSCHUUR 
Met trots kunnen we u mededelen dat we eind augustus gaan starten met de bouw van de 
boerenschuur. We hebben nog enkele ‘kleine hobbels’ te nemen, maar vooralsnog zijn we positief 
gestemd.   
 
Met behulp van diverse Dungense bedrijven en de donaties van de afgelopen maanden is het 
mogelijk om met de realisatie van fase 2 te starten. Zoals het er nu naar uitziet zullen de 
werkzaamheden circa een maand in beslag nemen zodat we tijdens de Open Dag Litserborg op 
zaterdag 9 oktober de boerenschuur officieel in gebruik hopen te nemen. 
 
Het project boerenschuur komt mede tot stand door: 

- Peter Raaijmakers Grondwerk 
- John v.d. Aa  Brabanthout 
- Dennis v.d. Aa  Aa-dak 
- Hendry v.d. Donk ZZP-er timmerwerk 

 
We hopen uiteraard dat nog meer ondernemers zich aanmelden om hun medewerking hierin te 
verlenen. We zijn nog op zoek naar een elektricien en loodgieter om een aantal voorzieningen aan te 
brengen.  Voor meer informatie of aanmelding kan men zich wenden tot Gerry de Keijzer (06-
45720935). 
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ONTWIKKELINGEN FASE 3 & 4  
We blijven natuurlijk verder gaan met de ontwikkeling van de Belevingstuin (fase 3-4) en de 
werkgroep planontwikkeling en beheer staat nog altijd open voor creatieve ideeën van omwonende 
schroom niet en stuur ze in naar ons secretariaat (secretariaat@dungensebelevingstuin.nl ). 
 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
We hebben voor onze bouwactiviteiten van de Boerenschuur nog enkele vrijwilligers nodig. 
De werkzaamheden betreft voornamelijk; bouw schuur dus timmerwerk, aanleg en aanpassing 
straatwerk en andere kleine hand- en spandiensten. Gaat eigenlijk maar over een aantal uren voor 
dit project. Aanmelden kan via Gerry de Keijzer, telefoonnummer: 06-45720935 
 
Natuurlijk blijven we op zoek naar vrijwilligers/tuinliefhebbers die zorg willen dragen voor het 
onderhoud van de belevingstuin. Hebt u interesse, meldt u aan via het secretariaat of loop even 
binnen bij Ad de Ridder (projectleider), kantoor Litserborg.  
 
Het betreft: 
 Bijhouden van de tuin 
 Nieuwe aanplant verzorgen 
 In de wintermaanden zorgen voor de gladheidbestrijding 
 Meehelpen met gedeeltelijke aanleg van de nieuwe thema’s in de tuin 

 
Hebt u interesse meldt u zich dan aan via: 
 secretariaat@dungensebelevingstuin.nl of vrijwilligers@litserborg.nl 
 
 
OPEN DAG LITSERBORG 
 

Zoals al eerder in deze nieuwsbrief aangekondigd zal er op 
ZATERDAG 9 OKTOBER 2016 van 10.00 - 17.00 uur weer een Open 
Dag Litserborg worden georganiseerd. 
 
Stichting Dungense Belevingstuin zal zich ook tijdens deze open dag 
presenteren en zal er een officieel moment zijn wanneer we de 
boerenschuur officieel in gebruik zullen nemen. 
Meer informatie volgt.  
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