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STICHTING DUNGENSE BELEVINGSTUIN
DONATIES
Stichting Dungense Belevingstuin heeft afgelopen maanden een
aantal donaties mogen ontvangen:
Gemeente Sint Michielsgestel, Brabant Wonen en Vivent
hebben gezamenlijk een bijdrage gedaan voor de aanleg van
de belevingstuin.
Ook van de Stichting Vrienden van de Donk hebben we een mooi
bedrag mogen ontvangen.
Namens de stichting heel hartelijk dank hiervoor. Met deze bijdragen kunnen we hopelijk in het
voorjaar 2016 een start maken met de aanleg van het boerenerf.

ONTWIKKELINGEN FASE 1 - BOERENERF
De werkgroep planontwikkelingen en beheer zitten in een afrondende fase om te kunnen starten
met het herstructureren van het plein gelegen achter Litserborg en naast de woningen van
Kleinschalig wonen.
Het plan is om van dit plein een boerenerf te gaan maken met o.a. een boerenschuur, vuurplaats,
waterput en de nodige aanplanting en verharding van het plein. De ontwikkeling van het boerenerf
zal een meerjarenplan zijn daar wij als Stichting Dungense belevingstuin afhankelijk zijn van
sponsoring.
De boerenschuur zal de centrale plek gaan worden van het erf. Er zullen zitjes gecreëerd worden om
gezellig een kopje koffie te drinken, een praatje te maken en te genieten van de omgeving. Tevens
zal er in de schuur een ruimte komen waar de duo-fiets zijn plek gaat krijgen en een ruimte voor al
het benodigde materiaal voor het onderhoud van de tuin.
De Heemkundekring heeft attributen beschikbaar gesteld om op een later tijdstip het boerenerf mee
op te sieren. Wij zijn de Heemkundekring daar zeer dankbaar voor omdat de attributen vroegere
tijden laat herleven. Voor veel senioren een toevoeging als het gaat om beleven.
Het boerenerf zal een open karakter krijgen zodat u op een zomerse dag heerlijk kan genieten op het
boerenerf. Voor de veiligheid zal het erf worden afgesloten (maar toch toegankelijk blijven) zodat de
bewoners van kleinschalig woning meer bewegingsvrijheid krijgen en in een veilige omgeving kunnen
genieten van het spel van de natuur op het erf.
Als we alle vergunningen, toestemmingen etc. rond hebben verwachten we in het vroege voorjaar te
kunnen starten met het herstructureren van het boerenerf.
De werkgroep planontwikkeling en beheer staat altijd open voor creatieve ideeën van omwonende
schroom niet en stuur ze in naar ons secretariaat.
secretariaat@dungensebelevingstuin.nl
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Concept plan aanleg boerenerf belevingstuin Litserborg:

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
De werkgroep planontwikkelingen en beheer is doende om een team tuinonderhoud samen te
stellen. Bent u geïnteresseerd om heerlijk in de tuin te werken en samen met meerdere
tuinliefhebbers zorg te willen dragen voor het onderhoud van de belevingstuin, dan zijn we op zoek
naar u. Meldt u aan via het secretariaat of loop even binnen bij Ad de Ridder (projectleider), kantoor
Litserborg.
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
Hebt u interesse meldt u zich dan aan via:
secretariaat@dungensebelevingstuin.nl of vrijwilligers@litserborg.nl
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