
Nieuwsbrief oktober 2021 Pagina 1 
 

 

NIEUWSBRIEF 
Oktober 2021 

 

 
Nieuwe 2e loopsluis ingang vanaf Litserstraat 
Samen met Vivent heeft de Stichting Dungense Belevingstuin een nieuwe loopsluis gerealiseerd bij de ingang 
vanaf de Litserstraat. Omdat er in de woningen van Vivent Donkenhof bewoners zijn die vluchtgedrag 
vertonen is het van groot belang dat de in- en uitgang van de belevingstuin goed en veilig is. Dagelijks worden 
de bezoekers van de dagbehandeling via de poort aan de Litserstraat ‘gebracht en weer opgehaald. Vivent 
vindt het belangrijk dat deze bewegingen zo min mogelijk zichtbaar zijn voor de bewoners van Vivent 
Donkenhof als ze in de tuin zijn. Deze bewegingen trekken bewoners aan tot vluchtgedrag. 
 

Samen met Vivent hebben we een aantal  
mogelijkheden onderzocht die ook goed bij de  
belevingstuin past. Uiteindelijk is besloten om een  
loopsluis te creëren met een hekwerk en tweede  
(code)poort.  
 
Aan de kant van de belevingstuin is voor  
het hekwerk een mooie groenblijvende haag gepland  
zodat het hekwerk niet zichtbaar is. Zowel Vivent als 
Stichting Dungense Belevingstuin zijn erg blij met het  
eindresultaat. 

 
 
 
Mariakapel gemaakt door studenten KW1 college 
Dit jaar hebben een aantal studenten van het Koning Willem1 College uit ’s-Hertogenbosch voor een 
afstudeerproject een mooie kapel gemaakt voor in de belevingstuin. De kapel is nog niet helemaal klaar,  
er moet nog wat geschilderd worden en daarna worden ingericht. 
 
Toch hebben we Maria er alvast ingezet. In de december maand zal hier ook de kerststal bij geplaatst worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De belevingstuin is er voor iedereen!! 
Helaas krijgen we nog wel eens te horen dat de belevingstuin alleen voor de bewoners Donkenhof. Dat is NIET 
waar. De belevingstuin is er voor iedereen!! Alle bewoners van Litserborg als ook alle bewoners uit Den 
Dungen zijn van harte welkom om van onze tuin te komen genieten.  
 
Wilt u een keer iets meenemen uit de moestuin of een mooi bosje bloemen plukken?  
Dat is geen probleem maar vraag het even aan een van onze vrijwilligers. Er is altijd  
wel iemand in de tuin die u hierbij kan helpen.  
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Jeu de boules baan 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sinds vorige maand kan er in de belevingstuin ook een potje jeu de 
boules worden gespeeld. Op verzoek van de woningen van Vivent 
Donkenhof is er door onze vrijwilligers een mooi jeu de boules baan 
aangelegd.  
 
De afgelopen weken zijn er al meerdere ballen geworpen door  
bewoners en mantelzorgers. Het is mooi om te zien dat iedereen daar 
zo enthousiast van wordt. 
 

Rabo ClubSupport 
Ook in 2021 doet Stichting Dungense Belevingstuin weer mee met de Rabo ClubSupport actie van Rabobank 
De Meierij.  Vorig jaar hebben we een heel mooi bedrag mogen ontvangen wat we afgelopen jaar weer in onze 
tuin hebben kunnen investeren. We hopen ook dit jaar weer een mooie bijdrage te ontvangen om onze tuin 
ook komend jaar weer te kunnen onderhouden. 
 
 
 
 
 
 
 
Burendag 2022 
Vanwege de geldende coronamaatregelen hadden we al enkele maanden geleden gesloten dat er dit jaar geen 
activiteit omtrent Burendag georganiseerd zou worden. Het is nog lange tijd onduidelijk geweest welke 
maatregelen er op zaterdag 25 september 2021 nog zouden gelden. Volgend jaar doen we weer gezellig mee! 
 
Oriënteren nieuwe schuur voor opslag rollators/rolstoelen 
 
 
    
 
 
 
Stichting Dungense Belevingstuin is door de Gemeente Sint Michielsgestel benaderd om te gaan bekijken wat 
de mogelijkheden zijn om een (opslag)ruimte te plaatsen voor rolstoelen/rollators/scootmobielen. De 
Gemeente is aan het inventariseren waar er voor kerndorp Den Dungen een uitgiftepunt hiervoor gerealiseerd 
kan worden. Ook Vivent en Brabant Wonen hebben hier positief op gereageerd. Misschien kan er een mooie 
samenwerking tot stand komen en kunnen we dit, samen met onze vrijwilligers, gaan realiseren. 
 
Wij houden u op de hoogte!  
 
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen kijk dan eens op www.dungensebelevingstuin.nl 
 

http://www.dungensebelevingstuin.nl/

