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NIEUWSBRIEF 
Mei 2018 

 

STICHTING DUNGENSE BELEVINGSTUIN 
 
VOORTGANG AANLEG  – BOERENERF 
In de afgelopen weken is er weer hard gewerkt aan de verdere inrichting van de belevingstuin. De 
bomen, heesters en planten zijn gepland en de vogelhuisjes hangen aan de pergola. De waterput  en 
het waterelement zijn een feit en de rabarber is al flink aan het groen in de rabarberbak. 
 
Ook zijn we blij te kunnen melden dat het oude hekwerk al voor 98% is verwijderd. Vanwege het  
functioneren van de domotica blijft de toegangspoort nog even staan. We zijn hierover nog in 
overleg met Vivent en hopen snel tot een overeenstemming te komen over het verwijderen van deze 
poort. De veiligheid van alle bewoners KSW gaat natuurlijk boven alles en daarom moet dit goed 
worden geregeld. 
 
In de komende weken zullen de volgende zaken ook gereed zijn: 

- Houthok plaatsen tegen de boerenschuur 
- Stapelmuur 
- Houten afscheiding voor de containers 
- Verdere inrichting herdenkingsplek 

Als dit alles is gerealiseerd kunnen we de Dungense Belevingstuin officieel in gebruik nemen. 
 
Deze feestelijke gebeurtenis zal zijn op ZONDAG 27 MEI 2018 rond 14.30 uur. 
 
Wij vinden het erg leuk als we u deze dag ook mogen verwelkomen. 
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ROMMELMARTK KLEIN SCHALIG WONEN OP ZONDAG 27 MEI 
Deze zondag zal er een gecombineerd programma zijn.  
Zowel de opening van de belevingstuin als een gezellige  
rommelmarkt.  
 
De vrijwilligers en medewerkers van de  
vier Klein Schalig Wonen woningen houden op deze dag 
 vanaf 10.00 uur een  rommelmarkt in de nieuwe Belevingstuin.  

 
Alle opbrengsten van deze markt komen ten 
goede voor activiteiten van KSW.  
 
Komt u hier ook een kijkje nemen? 
  
 
VRIJWILLIGERS 
Nu de belevingstuin is aangeplant is het ook belangrijk dat deze wordt onderhouden. Wij hebben al 
eerder een oproep via deze nieuwsbrief gedaan. Helaas hebben wij geen reacties mogen ontvangen. 
 
Onze vrijwilliger Wim van Grinsven kan het nu niet meer alleen en daarom zijn wij dringend op zoek 
naar vrijwilligers die een paar uurtjes in de week de belevingstuin mede willen onderhouden. 
 
 

Hebt 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. 
 
 
 
 

KIPPENHOK 
Wij willen graag wat levende dieren in onze tuin plaatsen. 
Wat is er mooier om elke ochtend een vers eitje te kunnen 
oprapen? 
 
We zijn dan ook nog steeds op zoek naar een kippenhok of kippenren. 
Heeft u er een of kent u iemand die deze heeft en graag kwijt wil? Neem contact op met ons 
secretariaat (secretaris@dungensebelevingstuin.nl?  
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