NIEUWSBRIEF
Juli 2018

STICHTING DUNGENSE BELEVINGSTUIN
Opening Dungense Belevingstuin
Het bestuur Stichting Dungense Belevingstuin kijkt met heel veel plezier terug op een prachtige
opening van de belevingstuin op zondag 27 mei jl. De opkomst was geweldig, veel mensen zijn
gekomen om het eindresultaat te komen bekijken. Oud pastor van Beurden heeft de vlag in top
gehesen en de plaquette bij ‘zijn’ boom onthuld. Samen met alle gasten hebben we geproost.
Nogmaals, allemaal heel erg bedankt!

Donatie oud medewerkers De Donk
Op 2 juni is er op initiatief van Bernadette Bekkers, Gerda Leusink en Rien de Keijzer een reünie
georganiseerd voor alle medewerkers van oud zorgcentrum De Donk. De opkomst in Litserborg, waar
voorheen zorgcentrum De Donk heeft gestaan, was geweldig. Vele herinneringen werden
uitgewisseld.
Het geld dat van deze avond is overgebleven is gedoneerd aan de Dungense belevingstuin.
Op 13 juni jl. heeft Stichting Dungense Belevingstuin deze mooie cheque in ontvangst mogen nemen.
Van dit geld heeft de stichting een mooie houtkachel aangeschaft die vanaf deze week in de
belevingstuin staat. Hoe fijn is het om op een heerlijke avond deze kachel aan te steken en hier
heerlijk rondom te zitten voor een gezellig samenzijn.
Voor bewoners KSW spreekt het voor zich dat deze kachel alleen mag worden aangestoken onder
begeleiding van familie en/of mantelzorgers.
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Tuinploeg onderhoud belevingstuin
Tijdens de officiële opening van de belevingstuin
is er een groep vrijwilligers bij elkaar gekomen die
vanaf die dag elke week de tuin onderhouden.
Deze vrijwilligers werken nauw samen met onze
tuinman Wim van Grinsven, die al enkele jaren het
vrijwilligerswerk uitvoert.
Inmiddels zijn er in de tuin al diverse groenten gepland:
tomaten, sla, andijvie, spruiten en de eerste aardbeien
zijn zelfs al geplukt.

De stichting is heel blij met deze vrijwilligers en
waarderen ieders inzet enorm.
De stichting heeft in de afgelopen maanden ook contact gezocht Tuinrijk Cello en de
WSD/Gemeente/ HUB Noord-Brabant met de vraag of deze organisaties iets voor ons kunnen
betekenen wat betreft het Beheer & onderhoud van de binnen- en belevingstuin.
Dit gaan we de komende tijd verder vorm geven. We gaan er vanuit dat er een hechte
samenwerking ontstaat. Op 14 augustus en 17 september zal de tuinploeg van Cello – Tuinrijk ook
deze dagen voor hun rekening nemen. Wij hopen dat er een mooie samenwerking ontstaat tussen
deze organisaties en de tuinploeg.
Toegangspoort belevingstuin
Zoals u weet is het hekwerk bij de KSW woningen inmiddels verwijderd. Alleen de (oude) poort staat
er nog. Inmiddels zijn wij volop in overleg met Vivent en de installateur van de poort om alle
voorzieningen op de nieuwe poort in orde te brengen. Als alles op de nieuwe poort goed is
ingeregeld zal de oude poort worden verwijderd. De veiligheid voor alle KSW bewoners staat hierin
voorop!!
KSW en Litserborg ontmoeten elkaar op burendag 22 september 2018
Op zaterdag 22 september a.s. kunnen bewoners van Klein
Schalig Wonen en Litserborg elkaar treffen in de Dungense
belevingstuin.
Op deze dag is de landelijke burendag en dat willen
we samen vieren. Samen met Hart voor Den Dungen zal
Stichting Dungense Belevingstuin een gezellig samenzijn
organiseren in de tuin.
Meer informatie volgt op een later tijdstip.
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