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NIEUWSBRIEF 
oktober 2015 

 

STICHTING DUNGENSE BELEVINGSTUIN 
 
 
 
GESPREK MET 3 PARTIJEN 11 SEPTEMBER 2015 
 
Op vrijdag 11 september jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van Stichting 
Dungense Belevingstuin en de 3 partijen die vorig jaar de intentieverklaring hebben ondertekend: 
Gemeente Sint Michielsgestel, Vivent en Brabant Water.  
 

In dit gesprek hebben wij onze wensen kenbaar 
gemaakt en hebben we ook de begroting besproken. 
 
Daarnaast hebben we gesproken over de bijdrage die 
de 3 partijen kunnen bijdragen aan de realisatie van 
de belevingstuin.  

 
Het was een verhelderend gesprek dat zeker een vervolg zal krijgen.  
 
Inmiddels heeft de gemeente een startsubsidie in het vooruitzicht gesteld om de eerste 
werkzaamheden in de Belevingstuin te gaan uitvoeren. 
 
Daarnaast zijn we bezig om contacten te leggen met Bouwvereniging Huis en Erf en 
Woningcorporatie Kleine Meierij om in gesprek te komen over de belevingstuin. 
 
 
DONATIE FYSIOCOMPANY DEN DUNGEN 
 
Op woensdag 30 september 2015 heeft voorzitter Jan Cooijmans namens de Stichting Dungense 
Belevingstuin een mooie cheque in ontvangst mogen nemen van FysioCompany Den Dungen. 
 
Op 9 mei 2015 was de officiële opening van de nieuwe praktijk in Den Dungen en is er aan alle 
gasten/belangstellenden een bijdrage gevraagd voor een goed doel.  
 

Omdat FysioCompany Den Dungen 
tegenover Litserborg is gevestigd 
vonden Rob, Elles,  
Maaike en Gijs (de fysiotherapeuten 
 van FysioCompany Den Dungen) het  
een mooi gebaar om deze bijdrage te  
doneren aan Stichting Dungense  
Belevingstuin. 

 
 
Wij zijn hier heel erg blij mee en het zal een goede bestemming krijgen. In het voorjaar 2016 hopen 
we een start te kunnen maken met fase 2 van de belevingstuin (de boerenschuur/boerenerf). 
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VRIJWILLIGERSDAG RABOBANK 
Op zaterdag 3 oktober 2015 zijn alle medewerkers van Rabobank Hart van De Meierij enorm in touw 
geweest als VRIJWILLIGER 
  
Iedereen weet als geen ander dat het een welkome aanvulling is als er voor diverse werkzaamheden 
een paar extra vrijwilligers zijn.  

Zo heeft de Stichting Dungense Belevingstuin zich 
aangemeld voor (lichte) onderhoudswerkzaamheden 
in de binnentuin van KSW woningen Litserborg. Dit 
werd bij de Rabobank zeer positief ontvangen. 
Deze zonnige zaterdag waren er dan ook drie 
vrijwilligers van de Rabobank aanwezig om de 
handen uit de mouwen te steken en 
diverse werkzaamheden in de binnentuin te 
verrichten. Samen met twee professionele hoveniers 
t.w. Johnny v.d. Dungen en Rob Pennings werden 
deze werkzaamheden uitgevoerd. Na ’n paar uur flink 
werken zag de tuin er weer perfect uit 

 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
 
Stichting Dungense Belevingstuin is op zoek naar vrijwilligers die een steentje willen bijdragen aan de 
realisatie van deze belevingstuin. Misschien is dit iets voor u of weet u iemand in uw naaste 
omgeving? 
 
Waar zijn wij naar op zoek:  
Vrijwilligers die periodiek lichte werkzaamheden verrichten in en om de Belevingstuin.  
 
Het betreft hier: 
 
 Bijhouden van de tuin 
 Nieuwe aanplant verzorgen 
 In de wintermaanden zorgen voor de gladheidsbestrijding 
 Meehelpen met gedeeltelijke aanleg van de nieuwe thema’s in de tuin 

 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van Ad de Ridder en Gerry de Keijzer. 
Gerry en Ad zijn de twee coördinatoren voor Beheer & Onderhoud van de Belevingstuin. 
 
Hebt u interesse meldt u zich dan aan via 
 secretariaat@dungensebelevingstuin.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@dungensebelevingstuin.nl
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ONTHULLING NOTENBOOM IN BELEVINGSTUIN 
 

 

Op zaterdag 21 november a.s. om 11.00 uur zal er een  
Notenboom onthuld worden in de Belevingstuin van Litserborg. 

 
Deze boom is beschikbaar gesteld door Leo v.d. Westelaken  
(bestuurslid Stichting "Vrienden van de Donk". 

 
Alle bewoners van Litserborg zijn van harte uitgenodigd om hierbij  
aanwezig te zijn. 
 

 
VERPLAATSEN ‘DUNGENS BRONS’ 
 
Gemeente heeft haar toezegging gedaan m.b.t. het verplaatsen van standbeeld "Dungens Brons" 
naar het voorplein. Wij komen hier via het TV-scherm in Litserborg op korte termijn op terug. 
 
 
TV – VIDEOSCHERM In LITSERBORG 
 
We hebben er  de afgelopen periode al volop van kunnen genieten…. de videoschermen in 
LItserborg.  Zowel het Videoteam als de Beheerders van Litserborg plaatsen hier regelmatig nieuws 
op. Ook voor de komende periode zal Stichting Dungense Belevingstuin haar nieuwtjes hier op laten 
plaatsen zodat iedereen op de hoogte blijft van alle actuele zaken. 
  
 


