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STICHTING DUNGENSE BELEVINGSTUIN
VOORTGANG AANLEG – BOERENERF
Na een periode van stevige vorst kan er weer verder worden gewerkt aan onze belevingstuin. We
gaan proberen om eind mei de werkzaamheden gereed te hebben zodat alle bewoners van KSW,
Litserborg en bezoekers van deze heerlijke belevingstuin kunnen gaan genieten.
Komende weken zullen de puntjes op de i worden gezet. Peter Raaijmakers zorgt dat het straatwerk
netjes is afgewerkt en dat de stenen die voor aan de Litserstraat liggen worden opgeruimd.
Daarna zal het prachtige hekwerk duidelijk zichtbaar zijn. Firma Tielemans heeft het hekwerk
geplaatst waardoor de belevingstuin duidelijk is afgescheiden van de straat. Door middel van een
codeslot is de belevingstuin toegankelijk voor iedereen. Dit betekent ook op een bepaald moment
het hekwerk bij alle KSW woningen zullen verdwijnen om zo de hele tuin bij de woningen te
betrekken.

Wat gaan we de komende weken doen:
-Onze vrijwilliger Ludo van Mil heeft een prachtig bijenhotel gemaakt en zal geplaatst worden;
-Brabant Hout heeft de pergola, kweek- en rabarberbakken gemaakt en staan klaar om te worden
gemonteerd. Hiervoor zullen 2 vrijwilligers worden ingezet.
-De boom van Pastor van Beurden zal worden teruggeplaatst;
-De tuinderskas die we van het Dungense Kerstfeest hebben gekregen
zal worden geplaatst;
-De tuin wordt aangevuld met teelaarde;
-Beplanting wordt aangebracht
-Herdenkingsplek inrichten met ‘bank van Betsie’

Daarnaast zal er een begin gemaakt worden met het metselen van de waterput en stapelmuur. We
hebben hiervoor kundige metselaars gevonden die dit gaan doen. Ook zal de tuin verder worden
aangekleed met een waterelement en vuurschaal. Voor kleurige vogelhuisjes in de pergola zijn we
nog op zoek naar handige handen die deze kunnen maken.
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Wij hopen over 3 maanden zover te zijn dat we de belevingtuin officieel kunnen openen. Hier gaan
we natuurlijk een feestelijke dag van maken. Meer informatie hopen we in de volgende nieuwsbrief
te kunnen melden.

DONATIE VRIENDEN VAN DE DONK
We hebben afgelopen maand een hele mooie donatie mogen
ontvangen van de Vrienden van de Donk. Stichting Dungense
Belevingstuin wil via deze weg de Vrienden van de Donk
nogmaals heel hartelijk danken voor deze donatie.
Nu kunnen we de tuin helemaal tot in de puntjes in orde
maken.
Mevrouw Betsie Cooijmans heeft vorig jaar, na jarenlange zitting in het bestuur Vrienden van de
Donk, afscheid genomen. Als dank daarvoor hebben de Vrienden van de Donk een mooie zitbak aan
de belevingstuin geschonken. Deze bank krijgt een mooie plaats in de beleveningstuin bij de
herdenkingsplaats.

VRIJWILLIGERS
Als de belevingstuin klaar is moet deze natuurlijk ook worden onderhouden. Onze vrijwilliger Wim
van Grinsven kan dit straks niet meer alleen en daarom zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers.

HEEFT U ZIN EN TIJD om dit samen met hem te gaan doen, schroom
niet en neem contact op met ons secretariaat. Dit kan via email
secretaris@dungensebelevingstuin.nl of 06-23817037.

Hetzelfde geldt voor het geplande kippenhok.
Wie wil zich ontfermen over een aantal kippen?

We gaan ook in gesprek met de Dungense Volkstuinen om te bekijken of er een samenwerking tot
stand gebracht kan worden voor het onderhoud van de belevingstuin. Het zou fantastisch als
meerdere mensen uit Den Dungen hier een steentje aan bij willen dragen. In de volgende
nieuwsbrief hopen we u meer te kunnen vertellen.

VRAGEN?
Helaas is Ad de Ridder wegens persoonlijke omstandigheden niet bereikbaar. Hebt u toch nog vragen
of wilt u nog meer informatie over de inrichting van het boerenerf? Neem dan contact op met het
secretariaat (06-23717037) of mail naar secretaris@dungensebelevingstuin.nl
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