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Volières in binnen- en belevingstuin 
Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Vanaf begin deze maand hebben we een tweetal volières in 
onze belevingstuin. Een grote en een kleine volière met veel diversiteit aan vogels.  
 
De grote volière hebben we, via marktplaats, in Den Dungen kunnen aanschaffen. Omdat de eigenaren het erg 
leuk vinden dat hun volière een plekje in de belevingstuin zou krijgen hebben we  deze kunnen overnemen. 
Heel hartelijk dank daarvoor. Ook willen we onze vrijwilligers, Rien de Laat, Ad van Zandbeek, Jan Ondersteijn 
en Toon van der Hofstad bedanken voor het demonteren en opnieuw opbouwen van deze volière. Het was 
een pittige klus maar zeker de moeite waard. 
 
In de kleine volière, onder de boerenschuur, zitten vijf parkieten en in de grote volière in de binnentuin 
herbergen turquosine parkieten, gouldamadines, zwartkopsijs, bronzemannetje, rijstvogels en een tortelduif. 
Deze vogels zijn eigendom van de heer Henk (Sax) Verhagen. Hij vindt het erg leuk dat zijn dieren in de 
belevingstuin een plekje hebben gekregen. Ook in het kippenhok is weer nieuw leven, daar scharrelen drie 
kippen van het ras Brabanter. Een oud ras dat terugvoert naar de jaren rond 1600. 
. 
Bent u benieuwd geworden? Neem eens een kijkje in onze belevingtuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Volière binnentuin 

Parkieten, putters, sijsjes en tortelduif 

Volière in boerenschuur Nieuwe kippen in de kippenren 
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  Renovatie van de binnentuin 
  

De afgelopen maanden heeft de binnentuin een flinke 
renovatie ondergaan:  
- het schaduwdoek is verwijderd. Vanwege onveilige 

situaties (omvallen van rotte houten palen) was het 
onverantwoord om deze nog te laten staan 

- de houten (bloem)bakken zijn verwijderd 
- een mooie grote volière is geplaatst met daarin 

diverse soorten vogels zoals u hierboven al heeft 
kunnen lezen 

- een nieuwe aanplant van een aantal fruitbomen 
(perenbomen) 

 
Alles is weer winterklaar en kan in het voorjaar weer gaan groeien en bloeien. 
 
Aanpassing domotica code-poorten 
Enkele jaren geleden hebben we de code-poorten verplaatst, toen hebben  
we ook de domotica aangepast zodat de bewoners nog veiliger kunnen 
vertoeven in de belevingstuin. In deze moderne tijd zijn binnen de huidige 
technologie van domotica etc. ook nieuwe ontwikkelingen gaande. 
 
Indien zich onveilige situaties voordoen, met name dat er poorten open 
blijven staan en bewoners zomaar de straat op kunnen lopen, zijn er nu weer  
nieuwe technieken. Op dit moment is Vivent, samen met Stichting Dungense  
Belevingstuin, aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om nog  
meer veiligheid in te bouwen zodat de bewoners zorgeloos in de belevingtuin  
kunnen recreëren. Zodra we hier iets nieuws in kunnen melden zullen we dat zeker doen. 
 

Corona virus belevingstuin 
Het coronavirus houdt ons al bijna 8 maanden bezig. Het zijn geen makkelijke 
tijden en helaas is er nog geen einde aan de horizon te zien. Ook de woningen 
van Vivent Donkenhof wordt hierin niet gespaard. In het voorjaar was het voor 
de bewoners niet mogelijk om van onze mooie tuin te genieten. In de 
zomermaanden gelukkig wel weer. 

 
Onze enthousiaste groep vrijwilligers heeft, ook in deze zware en bizarre tijd, 
de belevingstuin fantastisch bijgehouden. Ze hebben in het seizoen heerlijke 
groenten gekweekt en de bloemen hebben volop gebloeid. Met in achtneming 
van alle maatregelen hebben ze de tuin toch elke week bijgehouden en is deze 
nu weer klaar voor de aankomende herfst/winter. Via deze weg willen we onze 
vrijwilligers heel erg bedanken voor hun ‘veilige’ inzet.  

 
Rabo Clubsupport 2020 
Ook in 2020 doet Stichting Dungense Belevingstuin weer 
mee met de Rabo ClubSupport actie van Rabobank De Meierij.  
De stemperiode loopt nog van 5-25 oktober 2020. 
 
We hopen ook dit jaar weer een mooie bijdrage te mogen 
ontvangen om onze belevingstuin ook komend jaar weer te 
kunnen onderhouden en onze kippen en vogels te verzorgen. 
 
 
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen kijk dan eens op www.dungensebelevingstuin.nl 
 

http://www.dungensebelevingstuin.nl/

