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STICHTING DUNGENSE BELEVINGSTUIN
Nieuwe toegangspoort belevingstuin
Vanaf 24 augustus jl. is de oude poort bij de Klein Schalig Woningen verwijderd en is de nieuwe poort
aan de Litserstraat in gebruik genomen. Hier zijn wij heel erg blij mee. Dit was een van de doelen die
Stichting Dungense Belevingstuin hoog op de prioriteitenlijst hadden staan. Wij zijn blij dat we dit, in
samenwerking met Vivent, hebben kunnen realiseren.
De bewoners van KSW kunnen nu vrij bewegen en genieten in de hele belevingstuin. Wij hopen
hierdoor nog meer woongenot te krijgen voor iedereen.
Het is van groot belang dat deze nieuwe poort ook altijd dicht is. De veiligheid van alle bewoners
KSW staat bovenaan.

Burendag 22 september 2018
Alle bewoners rondom de belevingstuin (KSW woningen,
Litserborg, buren Litserstraat en Jhr. Van Rijckevorselstraat)
hebben een uitnodiging ontvangen voor burendag 2018.
Samen met Hart voor Den Dungen organiseren we een
gezellige middag met een hapje en een drankje.
Wij hopen u dan te mogen begroeten!

Kindcentrum BLIJ – peuters spelen in de belevingstuin
Vanaf 20 augustus jl. is Kindcentrum BLIJ met een peuterarrangement
gevestigd in Litserborg. De peuters maken van de belevingstuin
gebruik om buiten te spelen. We hebben daarvoor een zandbak en
een tuinhuis (voor speelgoed en fietsjes) in de tuin geplaatst.
Wij vinden het geweldig dat jong en oud elkaar zo in de belevingstuin treffen.
We hebben al diverse positieve reacties hierover mogen ontvangen.

Parkeren fietsen in de belevingstuin
Voor de veiligheid van alle bewoners KSW en spelende peuters in de tuin vragen wij u om geen
fietsen te parkeren binnen de poort.
Wij zijn met Vivent in gesprek voor een goed fietsenrek buiten de toegangspoort. Dit zal in 2019 door
Vivent worden opgepakt. Mocht u het toch niet veilig vinden om uw fiets aan de Litserstraat te
parkeren, ga dan naar de achterkant van Litserborg en parkeer uw fiets daar.
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Rabobank Clubkas Campagne
Stichting Dungense Belevingstuin doet ook dit jaar weer mee met de Clubkas Campagne van
Rabobank Hart van De Meierij.
Als u lid bent van deze bank, kunt u stem(men) uitbrengen op onze stichting. Iedere stem is geld
waard. U ontvangt in november per post een stemkaart. Deze ontvangen stemkaart is goed voor
5 stemmen. Van deze 5 stemmen mag u maximaal 2 stemmen uitbrengen op uw favoriete
stichting of vereniging. Hoe meer stemmen de stichting krijgt, des te hoger de donatiebijdrage van
Rabobank Hart van de Meierij aan onze stichting wordt.
Breng daarom tussen 15 en 29 november 2018 online uw stem uit!
Zo helpt u Stichting Dungense Belevingstuin aan een mooie donatie!
Alvast heel hartelijk bedankt!!

Kippenhok
We gaan in het najaar starten met de aanleg van het kippenhok. Deze
zal achter de boerenschuur worden geplaatst.
In het voorjaar gaan we een paar kippen in de ren plaatsen.
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