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STICHTING DUNGENSE BELEVINGSTUIN

Dungense Belevingstuin bestaat 1 jaar!
Op zondag 26 mei a.s. is het precies een jaar geleden dat oud-pastor Van Beurden de Dungense
Belevingstuin officieel heeft geopend.
Het afgelopen jaar is alles in de tuin gaan groeien en bloeien. De tuin ziet hij er prachtig uit. Elke
week zorgt een vaste groep vrijwilligers voor het onderhoud. Het bestuur is hier heel erg blij mee.
In de kleine moestuin worden geurige kruiden en heerlijke groenten gekweekt en ook de bloemen
gaan straks weer prachtig bloeien.
De bewoners van Klein Schalig Wonen hebben het afgelopen jaar al veel van de mooie tuin mogen
genieten. Sinds eind 2018 wordt de belevingstuin ook gebruikt door kinderdagverblijf BLIJ dat in
Litserborg is gevestigd. De kinderen spelen met veel plezier in de tuin. Het is prachtig om te zien hoe
jong en oud samen komen in de belevingstuin.
Samen met Hart voor Den Dungen zijn er het afgelopen jaar ook diverse leuke activiteiten
georganiseerd in de belevingstuin. Ook in 2019 zullen er weer activiteiten plaatsvinden.
Bent u nu ook benieuwd geworden hoe de tuin er bij ligt? Dan nodigen wij u van harte uit om op
zondag 26 mei a.s. tussen 13.30-16.00 uur een kijkje te komen nemen. De koffie staat klaar!
Wij hopen u dan te mogen begroeten.

Kippenhok
Afgelopen week is een mooi kippenhok geplaatst.
Een nieuwe beleving voor alle bewoners van KSW,
levende dieren.
Met hulp van bewoners KSW zal het kippenhok worden
bijgehouden, de eieren worden geraapt en worden de
kippen van voer en water voorzien.
De kippen zijn geschonken door de erven van een oud bewoner van KSW. De familie willen we hierbij
heel hartelijk bedanken.
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Fotolijsten versieren gevels KWS woningen

Om de gevels van de KSW woningen in de
belevingstuin een beetje mooier te maken
heeft het bestuur van de belevingstuin
contact gezocht met fotoclub Den Dungen.
Zij hebben een 4-tal mooie foto’s van het
Dungense landschap geselecteerd die zijn
bedrukt op een grote banner. Met een mooie
houtenlijst erom zijn het 2 prachtige
schilderijen geworden.

Deze foto’s beelden de vier seizoenen van het jaar uit en worden door het jaar heen gewisseld.
Wij bedanken fotoclub Den Dungen voor de medewerking en zijn heel blij met het eindresultaat.

Onderhoud
Elke dinsdagochtend wordt de tuin onderhouden door
onze vrijwilligers.
In de kleine moestuin groeien de bonen, de sla, diverse kolen
en de rabarber al volop.
Ook de kweekbakken zijn weer gevuld met aardbeienplanten
waar straks heerlijke aardbeien van geplukt kunnen worden.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen kijk dan eens op www.dungensebelevingstuin.nl
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