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STICHTING DUNGENSE BELEVINGSTUIN
Samenwerking met Woonstichting JOOST.
Afgelopen maanden heeft het bestuur van Stichting Dungense Belevingstuin intensief overleg gehad
met Woonstichting JOOST. Hieruit is een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen om de
omgeving Barbaradael en Litserborg, met name de tuin en bestrating, periodiek te gaan
onderhouden.
Woonstichting JOOST. is de nieuwe eigenaar van wooncomplex Barbaradael. Onder het motto ‘beter
een goede buur….. dan een verre vriend’ zijn we met elkaar in gesprek gegaan met als doel de
omgeving een mooie uitstraling te geven. We zijn gestart met de renovatie van het tuingedeelte
tussen de KSW woningen (Donkenhof) en wooncomplex Barbaradael.

Eind november hebben Ludo van Mil & Mirjam Essenstam de eerste werkzaamheden uitgevoerd.
Belangrijk in deze fase om alles voor de winter weer netjes op orde te krijgen: het onkruid
verwijderen, bloembakken winterklaar maken en de heggen en perken snoeien.
Alle werkzaamheden zijn in een onderhoudsplan opgenomen zodat ook op de langere termijn de
omgeving netjes blijft. Er zullen maandelijks onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze
professionele hoveniers krijgen hierbij assistentie van ons vrijwilligersteam o.l.v. Toon v.d. Hofstad.

Het eindresultaat begin december. Het ziet er weer keurig uit.
Ons vrijwilligersteam is elke dinsdagochtend in de belevingstuin aanwezig voor het uitvoeren van
diverse werkzaamheden.
Mocht u interesse hebben om deel uit te maken van dit vrijwilligersteam, neem dan gerust contact
op met het bestuur van de belevingstuin, bezoek onze website voor meer informatie of kom op
dinsdagochtend gewoon even langs in de belevingstuin. Dan is ons team volop bezig met hun
werkzaamheden. En wat niet onbelangrijk is….de koffie staat klaar!!!
Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen heeft horen wij dit
graag.
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Binnentuin
In de komende weken worden er een aantal fruitboompjes in de binnentuin geplaatst. Verder zijn we
aan het bekijken hoe het verder moet met het schaduwdoek in de binnentuin. Omdat enkele
maanden geleden een houten paal is afgebroken zijn alle palen verwijderd. We zijn nu aan het
zoeken naar andere constructieve voorzieningen. Eén ding is zeker, het moet een veilig bouwwerk
worden. We hopen het een en ander in het voorjaar weer in orde te hebben.
Kerstboom en kerststal
Om het kerstgevoel in deze maand nog meer kracht bij te
zetten hebben we besloten om dit jaar een mooie verlichtte
kerstboom in de belevingstuin te zetten. Versieringen voor
in de boom worden gemaakt door Vivent dagbesteding.
Ook de kerststal krijgt weer een mooie plek onder de
boerenschuur en maakt onderdeel uit van de kerststallenroute
die loopt vanaf 16 december tot Driekoningen op 6 januari 2020.
Fietsenstalling Vivent
Na goed overleg tussen Vivent en het bestuur van Stichting Dungense Belevingstuin is besloten om
een fietsenstalling te realiseren in de belevingstuin. Deze fietsenstalling is geplaatst achter de
boerenschuur en wordt in dezelfde stijl gerealiseerd als alle andere bouwwerken in de tuin. Deze
fietsenstalling is alleen bedoeld voor personeel van Vivent Donkenhof (klein schalig woningen). Voor
alle bezoekers van Vivent Donkenhof geldt dat de fietsen geparkeerd dienen te worden voor de
toegangshekken van de belevingstuin (vanaf Litserstraat en Barbaradael).
Terugblik 2019
Er is in het afgelopen jaar weer veel gebeurd in de belevingstuin. In alle jaargetijden heeft de tuin er
prachtig bijgelegen. Uit de moestuin zijn heerlijke groenten, fruit en kruiden geoogst, de kippen
hebben veel eieren gelegd en de bloemen hebben prachtig gebloeid. Er is voor de boerenschuur een
schaduwdoek geplaatst waar iedereen in de zomer lekker onder kan gaan zitten om te genieten van
alles in de tuin.
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen maar dit alles kon niet gerealiseerd worden zonder onze
vaste vrijwilligers. We zijn dan ook erg blij met alle vrijwilligers die elke week, met heel veel plezier,
in de belevingstuin werken.
Wij wensen iedereen hele fijne en mooie kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2020.

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