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Verbinden

WELIG
Wereldtuin in groei

Er groeit iets nieuws in het Land van 
Cuijk.
Aan de Toermalijnlaan in Cuijk, in 
een veelkleurige woonwijk, op een 
flink stuk al jaren braakliggende 
grond (de vroegere schooltuin van de 
toenmalige agrarische opleiding van het 
Merletcollege) groeit een tuin. 

Niet zomaar een tuin maar “Wereldtuin 
Verdeliet Land van Cuijk”
De naam Verdeliet is ontleend aan 

een halfedelsteen. Toermalijn komt in 
allerlei kleuren voor. Groene toermalijn, 
die staat voor o.a “groeikracht en 
harmonie” heet Verdeliet.

Mensen van alle lee�ijden uit de 
wijk of de wijdere omgeving, vanuit 
verschillende achtergronden, vinden 
hun weg naar de tuin, kunnen 
samenwerken en elkaar ontmoeten. 
Iedereen die zich  met zorg en aandacht 
voor zichzelf en anderen, voor de 
leefomgeving en de aarde wil inze�en, 
is er welkom. 

Er wordt in vertrouwen en met ple-
zier samengewerkt aan een mooie 
groene en levendige plek in de regio. 
Iedereen kan er met zijn/haar talenten 
en eigen-aardigheden terecht.
 
In de tuin ligt een flinke vijver en er 
staan kassen en een klein bedrijfspand. 
Alles moet nog worden opgeknapt. 
Het aanleggen van een bloementuin, 
een kruidentuin en een pluktuin staan 
op het verlanglijstje. Mogelijk gaan er 
kippetjes lopen en waarschijnlijk komt 

er een kleine bijenstal. De tuin zal straks 
ook een vriendelijke plek zijn voor 
vogels, vlinders en insecten.
Egeltjes wonen er al. 

Ac�viteiten rondom gezonde voeding 
krijgen een plaats en er is ruimte 
voor nieuwe ini�a�even die een 
raakvlak hebben met de doelstellingen 
van Verdeliet. We kweken gezonde 
groenten en kruiden zonder chemische 
bestrijdingsmiddelen.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van gerecyclede materialen; 
afval wordt hergebruikt. 
In de tuin is er verder plaats voor 
kleinschalige culturele ac�viteiten 
waarbij er speciaal aandacht zal zijn 
voor taal in allerlei ui�ngsvormen. 
Waar mogelijk wordt er samengewerkt 
met anderen (scholen, instellingen, 
organisa�es) .
Ook is er plaats voor natuureduca�e en 
krijgt duurzaamheid, op alle fronten, de 
volle aandacht.

Lees verder op bladzijde 4
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Wereldtuin Verdeliet is een burger-
ini�a�ef dat in 2013 gestart is. 
De ini�a�efnemers waren werkzaam 
in het welzijnswerk en het onderwijs, 
de gezondheidszorg en de biologische 
landbouw. Als organisa�evorm is 
gekozen voor een vereniging. Het is 
een groene, sociale onderneming waar 
mensen zelf het belangrijkste kapitaal 
zijn. 

Het achterliggende jaar is gebruikt om 
een stevige basis te leggen: de opbouw 
van een goede organisa�e en….de 
schop in de grond ! We hebben een 
punt gezet ergens aan de horizon. We 
weten waar we heen willen maar in 
welk tempo en hoe, dat zal gaandeweg 
steeds duidelijker worden. Gras groeit 
nou eenmaal niet harder door eraan te 
trekken. Met plezier en passie is er het 
afgelopen jaar al heel veel werk verzet 
en we hadden een fantas�sche eerste 
oogst. En ja... we hebben een flink 
verlanglijstje voor mensen, goederen en 
diensten en we worden regelma�g blij 
verrast door de geweldige steun die in 
allerlei vorm op ons pad komt. 

Op zaterdag 5 april 2014 gaan we 
Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk 
feestelijk openen !

(kerngroep Verdeliet: Marianne van 
Veen, Ger�e Copal, Lonneke Willems; 
verdeliet@hotmail.com)
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Een nieuw begin

Ontginningen
Najaar 2013. Een tuin, nu ja een 
tuin. Grote woorden voor het stuk 
grond dat jarenlang genegeerd is, 
een onland om zo te zeggen,  
volgegroeid met bramen, kweek-
gras of peijne zoals ze dat bij ons 
zeggen en niet te vergeten de 
brandnetel. Rigoureus verwijderen 
denk ik meteen het geheel 
overziend, niet schoffelen maar 
trekken, wortels en al. 
Gezien de hoeveelheid heb ik daar 
wel een graafmachine nodig ben ik 
bang, terwijl de rijen kool, wortels 
en pas�naak voor me opdoemen. 
De smaak van jonge erwtjes zo 
uit de schil, onovertroffen zonnig 
met een frisgroen aroma geurend, 
knapperig tussen de tanden. 
Maar eerst wacht me het werk.  
Op een mooie winterdag, fris maar 
zonnig kijk ik eens rond in mijn 
tuinhuisje, schop, hark, spitvork en 
kruiwagen staan en hangen netjes 
geordend te wachten. 
Goed gereedschap, mits onder-
houden gaat je leven lang 
mee, hoor ik mijn opa zeggen, 
terwijl hij met een mand vol bonen 
deze laatsten behendig met de 

nagels openbrak alvorens  de 
inhoud in een pan te gooien.  
Met mijn overall aan schiet ik in 
mijn klompen en goedgemutst, 
onvervaard en met een strijdplan 
in het achterhoofd krom ik mijn 
rug... Een hoek brandnetels en 
bramen zal ik laten staan, goed 
voor de beestjes en mezelf. 

Frank Bekkers
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Uit het veld

groot. Verdeliet is toen met heel 
weinig vrijwilligers van start gegaan 
en ik beoordeelde dat mijn inzet daar 
harder nodig was dan bij het IVN. Nu 
is de situa�e al enigszins gewijzigd 
ten voordele van Verdeliet en ga ik 
nadenken hoe ik verder wil bij Verdeliet.

Vrijwilligers inspireren
In eerste instan�e was mijn 
vrijwilligerswerk een gevolg van 
de oproep van Ger�e, met in het 
achterhoofd dat het een goed doel 
en een mooie plek is. Ikzelf merk dat, 
ondanks mijn eerdere bevlogenheid 
in mijn jongere jaren, er veel andere 
zaken mijn aandacht en energie vragen. 
Daarom is het ook heel pre�g om 
te merken dat door het werken bij 
Verdeliet de enigszins op de achter-
grond geraakte bevlogenheid nu weer 
tot een betere groei is gekomen. 
Het plantje krijgt als het ware water 
en voedingsstoffen, dus dat is in 
ieder geval, afgezien van de gezonde 
groenten, een van de producten die 
ik naar huis mee terugneem. Wat mij 
verder trekt bij Verdeliet is de inspira�e 
die andere vrijwilligers mij geven. Er zijn 
zoveel ideeën en bevlogen oprispingen, 
zinnig of niet zinnig; ze zijn en komen er 
wel. De vrijwilligersgroep is zo anders 
van samenstelling dan bij andere 
organisa�es waar ik ook bij betrokken 

ben, dat zij heel andere gesprekstof en 
inzet vragen. Ook dat is iets wat voor 
mij elke werkdag of dagdeel interessant 
maakt. 
Er is daarnaast ook zoveel te doen dat 
het moeite kost om niet alles tegelijk 
aan te willen pakken en het dwingt tot 
het maken van keuzes: dat en dat ga 
ik vandaag doen. Komt het niet af dan 
is het gewoon een deel van het werk 
geweest van het geheel dat Verdeliet 
vorm gee�. De naam is trouwens ook 
veelzeggend: een groene toermalijn die 
ook in andere kleuren voorkomt en niet 
al�jd herkenbaar is als een edelsteen en 
kleinood. 
Een aantal mensen weet niet dat ik 
bijzonder slechtziend ben en daardoor 
ook enkel grofstoffelijk werk of 
denkwerk kan doen. Dat grofstoffelijke 
zit wel goed en op het denkwerk zou 
wel meer een beroep kunnen worden 
gedaan. Bij Verdeliet zijn geen speciale 
plekken waar ik erg aan gehecht ben. 
Ik hecht meer aan het hetgeen wat 
er nu ontstaat door de inzet van de 
mensen die erbij betrokken zijn. Dat is 
een groeiend geheel en ik merk dat het 
zich steeds uitbreidt. Het zou fijn zijn 
als er nog meer jongere mensen zich 
bij de groep zouden aansluiten. Dat is 
belangrijk voor de inbreng met andere 
inzichten die dat met zich meebrengt. 
Het lijkt mij leuk om over enige �jd, met 

de pa�ëntenvereniging waar ik in het 
bestuur zit, eens een inspira�edag bij 
Verdeliet te kunnen houden om in de 
natuur op die plek in alle rust lijnen uit 
te ze�en voor de komende jaren. 
Al met al ben ik er blij om bij dit  
project betrokken te zijn en mee te 
kunnen helpen om iets te scheppen 
waar ik mij ook thuis voel. 

Een strakker werkschema?
Zijn er dan geen punten van kri�ek. 
Jawel. Wat ik nog wel veranderd zou 
willen zien is een strakker werkschema. 
Je meer houden aan werk�jden zodat 
de effec�viteit van de werkdag groter 
wordt. Ik kan mij voorstellen dat het 
meer zegt over mij dan over de inzet 
dan andere mensen. Ik ben nu eenmaal 
meer een werkbeest dan iemand van 
de gezelligheid. Zo heb ook ik een 
gebruiksaanwijzing en valt het ook 
voor mij niet al�jd mee mij binnen een 
groep goed te bewegen. Heb ik ook 
nog werkpunten om mee aan de slag te 
gaan.

Met hartelijke groet,
Dirk Krul 

Vrijwilliger zijn bij Verdeliet
Mijn naam is Dirk Krul en ik ben sinds 
maart 2013 vrijwillige medewerker bij 
Verdeliet. Tot nu toe elke donderdag 
en dan meestal tot een uur of twee in 
de namiddag. De hele dag zou ik wel 
lang en intensief vinden omdat het 
werk dat ik meestal doe heel fysiek 
is. Op termijn zou ik wellicht een 
andere dag willen gaan werken daar de 
donderdag eigenlijk al bezet was. Ik ben 
vrijwilliger bij het IVN (Ins�tuut voor 
Natuureduca�e) en werkte al�jd op de 
donderdagochtend in de Maasheggen 
in de regio Boxmeer. Daar doen we 
allerlei klussen zoals poelenonderhoud, 
bijhouden van Maashegggen, vlechten 
van Maasheggen, de vistrap bij 
Rijkevoort tweemaal per jaar bijwerken 
en niet te vergeten het planten van 
maasheggen (afgelopen jaren hebben 
we ca. 20.000 voornamelijk meidoorns 
weggezet.
Toen in maart de vraag van Ger�e 
kwam of ik mee wilde werken aan 
het opbouwen van Verdeliet hoefde 
ik eigenlijk niet lang na te denken. De 
Loerangelclub van het IVN, waar ik 
deel vanuit maak, is ca. 15 mensen 
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Vliegers in de tuin
 
Beste lezer,

Mijn naam is Geert Steenbergen en 
ik heb me sinds kort als vrijwilliger 
aangesloten bij de Wereldtuin De 
Verdeliet. Het ini�a�ef om van de 
Wereldtuin een educa�ef centrum, 
ontmoe�ngsplaats (en misschien 
nog wel meer) te maken voor 
mensen die iets met tuinieren of 
de natuur in het algemeen hebben, 
sprak mij gelijk aan.

Bij Project
Verdeliet hee� de wens om diverse 
projecten op te starten en één 
daarvan is het opze�en van een 
bijenstal. Bijen hebben net als veel 
andere  
insecten een belangrijk doel als 
bestuiver van planten en bomen. 
Sterker nog; voor de 

voedselbehoe�e in de wereld zijn 
bijen onmisbaar. 
De Verdeliet wil aan de hand van een 
eigen bijenstal een stukje educa�e 
uitdragen om daarbij het belang 
onder de aandacht brengen van dit 
nu�ge diertje met ook nog eens de 
prach�ge producten die je van de 
bijen kunt gebruiken.

Mij is gevraagd om dit project op 
te ze�en. Als leek is dat een hele 
uitdaging want hoewel ik deze 
nu�ge beestjes heel interessant 
vind, is de imkerhobby beoefenen 
even van een ander laken een pak. Ik 
ben daarom begonnen met me eerst 
maar eens in boeken te verdiepen 
over deze onmisbare diertjes van de 
natuur. 
Het komend voorjaar wil ik in de 
leer bij een imker in de buurt die me 
als mentor de imkerkneepjes kan 
bijbrengen. We willen uiteindelijk 
met een team de bijenstal gaan 
onderhouden en dit inze�en als 
educa�ef doel. Ik ben daarom op 
zoek naar mensen die ook iets met 

bijen hebben of zelf imker zijn en 
zich willen inze�en om dit project tot 
een succes te maken. 

Zoetekauw
Als de �jd het toelaat staat er in 
het voorjaar van 2014 misschien 
al een bijenkast met een bijenvolk 
dat op en aanvliegt om honing te 
verzamelen wat daarna als product 
verkocht kan worden naast de 
groente en fruit van de tuin. 
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Verlanglijstje

 
VERdeliet hee� een LANG lijstje voor mensen, materialen en diensten   
(kijk ook maar eens op onze facebookpagina) 
Hier zijn wat voorbeelden:

wie gaan er nog meer meedenken/doen bij het aanleggen/onderhouden van 
de moestuin, ontmoe�ngstuin en de kruidentuin?

hoe komen we aan (aardig wat) gebruikte steigerplanken om ’n aantal 
bakken in de voedseltuin mee te maken?

wie wil meedoen met opze�en van een “natuuratelier”, het bedenken van 
bij Verdeliet passende, crea�eve ac�viteiten (ook voor kinderen) en/of het 
begeleiden daarvan?

wie gaan er mee doen om van mooi pallethout/steigerplanken van alles en 
nog wat voor Verdeliet te �mmeren?

we zijn op zoek naar een (afsluitbare)archie�ast en een aantal lockers 
om �jdens werkdagen en andere tuinac�viteiten onze spullen veilig op te 
kunnen bergen

voor de verlich�ng in de kas zoeken we een aantal ( 6-9, liefst dubbele)  
TL -balken

de grote treurwilg aan de straatkant hee� dringend groot onderhoud nodig; 
we zoeken iemand (een bedrijf ?) die Verdeliet daarmee wil helpen.
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Ver weg - dichtbij
Ver weg - dichtbij

In onze wijk waar de tuin ligt en 
in de verdere regio wonen veel 
mensen die a�oms�g zijn uit alle 
windstreken.
Het is ons streven om deze 
verscheidenheid ook bij Verdeliet te 
mogen ontmoeten, in medewerkers, 
kennis/kunde/ervaring, verhalen, 
planten en recepten.
In deze edi�e laten we Vivian, 
a�oms�g uit Brazilië, aan het woord.

Brazilië is een land waar alles, of 
bijna alles groeit. Het weer helpt 
mee. Het klimaat is vooral tropisch 
maar ook subtropisch. 

Bananen zijn te vinden in meer dan 
vijf soorten en dat mis ik echt.
Bakbananen, zoet of zuur. Er zijn 
verschillend smaken te vinden. Ze 
worden gebruikt als bijgerecht, in 

sapjes, taarten, als compote etc.

Een andere bijzonder fruit dat overal 
is te vinden is de mamão papaia 
(papaja). Het wordt gegeten vooral 
‘s ochtends bij het ontbijt. Het is 
een smaakvol fruit dat heel gezond 
is. Het wordt vaak gebruikt door 
mensen met stoelgang problemen. 
Als toetje wordt papaja ook gegeten. 
Het recept is simpel, gewoon in 
de blender gooien en cassis likeur 
toevoegen. Vooral in de zomer wordt 
Crème de Papaia gegeten.

Een ander bijzondere fruitsoort is 
jabu�caba. De boom jabu�cabeira 
(Braziliaanse grape tree) is in een 
bepaalde provincie te vinden en in

landen als Argen�nië, Bolivia en 
Paraguay. 
Van het fruit wordt vaak jam 
gemaakt, sap en likeur.
Wat deze boom extra bijzonder 
maakt is het feit dat de bessen aan 
de tak van de boom groeien. Eerst 
zi�en de takken vol met kleine wi�e 
bloemen. Daarna komen de bessen 
die eerste groen zijn en daarna 
zwart. 

Dit is mijn favoriete boom.  
Vol herinneringen aan mijn kinder�jd 
in Brazilië. Klimmen, plukken, en 
af en toe de besjes aan de mensen 
verkopen. 
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Van de groenten, is er een die hier 
niet te vinden is. Mandioquinha 
(mandiokinja) is een soort wortel, 
licht oranje. Het wordt gebruikt 
als soep, pure en gewoon gekookt. 
Rauw wordt die niet gegeten. Vooral 
kinderen zijn gek op deze voedzame 
groente. 
Er is heel veel te vertellen over 
groenten en fruit uit Brazilië. Ik 
geloof dat bepaalde soorten hier 
wel zouden kunnen groeien maar 
vanwege veiligheidsmaatregelen op 
de vliegvelden durf ik geen zaden 
mee te nemen om uit te proberen.

Een eenvoudig Braziliaanse recept 
dat in de smaak valt van de 
Brazilianen is Doce de Abóbora 
(pompoen compote met kokos). Dit 
recept is simpel. Het wordt gegeten 
op brood of als toetje.

 POMPOEN / KOKOS COMPOTE
· 1 kg de pompoen
· 750 gr suiker
· 150 gr geraspte kokos
· kruidnagel
· kaneel

Hoe maak je het:
Schil en rasp de pompoen. 
Vervolgens in een pan voeg je 
de suiker toe. Een beetje water 
toevoegen en laten koken op laag 
vuur. Als het goed gekookt is, voeg 
je kokos en kruiden toe. Laat nog 5 
minuten a�oelen. En geniet er maar 
van!
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Van de akker en de tuin

Heermoes/akkerpaardenstaart
 (Equisetum arvense)

Stel je voor dat je zo groot bent als 
een torretje dat op een mooie  
zomerdag een wandeling maakt rond 
de Verdelietvijver. Zo moet het er in 
de oer�jd, miljoenen jaren geleden 
hebben uitgezien: een dicht woud 
van van metershoge heermoes.  
Wat er nu van over is: een lage haast 
onuitroeibare tuinplant met een 
metersdiep wortelgestel en Verdeliet 
staat er vol mee! Hij is eigenlijk 
prach�g om te zien, frisgroen en je 
kunt hem als een bouwpakketje uit 
elkaar halen en weer in elkaar ze�en. 
Probeer maar!
Hij vermenigvuldigt zich door sporen 
en er is geen kruid tegen gewassen. 
We accepteren dus maar dat hij er is 
en als we de grond intensiever gaan 
bewerken zal hij zich vanzelf wel 
meer bescheiden gaan gedragen.

In vroeger �jden werd heermoes 
gebruikt voor het schuren van 
po�en en pannen. Vergeleken met 
andere planten bevat heermoes 
veel mineralen en het is rijk aan 
kiezelzuur, dezelfde stof die ons 

lichaam nodig hee� voor de 
opbouw van bo�en, haren, nagels, 
kraakbeen, de huid en de genezing 
van wonden. Meer lezen? Zie:
www.ziezozon.com 
www.mens-en-gezondheid.infonu.nl

Sommige soorten heermoes schijnen 
eetbaar te zijn; bij Verdeliet kun je 
beter iets anders komen proeven.

Maar heb je last van reuma�sche 
handen: kom lekker heermoes 
ui�rekken!

Er is nog een andere manier waarop 
heermoes in de tuin en voor jezelf 
van nut kan zijn: we trekken er 
thee van en gebruiken daarvoor de 
groene zomerstengels. Oogst ze aan 
het begin van de zomer en spreid ze 
uit op een luch�ge, donkere plaats. 
Tijdens de bewaarperiode eens in de 
drie weken omkeren. 

Prima als milieuvriendelijk 
bestrijdingsmiddel tegen schimmels 
op planten in te ze�en, maar het 

is ook bloedstelpend, een middel 
tegen reuma�ek, infec�es en nier- en 
blaasproblemen.

Dit is het recept voor de tuin:

30 gram droge heermoes
20 minuten laten koken in 1 liter water
afgekoeld 1 dag laten trekken en daarna 
zeven
0,1 – 1,5 % groene zeep erbij
1 op 4 verdunnen, verspuiten maar!
(zo nodig na een paar weken herhalen)

Geïnteresseerd? Kijk op: 
www.denachtuil.eu  “heermoes”

Akkerpaardenstaart (Equisetum arvense)
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Vers van het land

Tabula rasa

Geen sprake nog van een tuin.
Onland, Wellicht ooit een woud
in brand gestoken om as
voor kortstondige akkers. Of minder:
woeste grond, een moeras
verschroeid in een bitter seizoen.
Een plek van stenen, aluin
harde aarde, geen voetstap
van vroeger erin, een blad
onbeschreven. Als om jou
een tuin moet passen – misschien
is dan dit een begin.

Willem van Toorn

Uit: Dooltuin. Amsterdam, Querido, 1995.
ISBN  9789021484174
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Vers van het land
vierseizoenenvriendschap 

met wortel en al heb je mij 
in de grond getrokken
en opnieuw uitgevonden

nu schrijven mijn handen 
een brief van aarde 
of is het een gebed 
omdat ik woorden herhaal:
ik zaai, ik zorg, ik oogst
ik doe, ik deel, ik leef
ik ben 

net als jij 
een tuin die eet 
uit de grond van mijn hart 

gaf ik je mijn recept al 
voor pompoensoep? 

Monica Boschman
(Wereldtuin Verdeliet, Cuijk)
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Verdelietje

”One” door Ane Brun

“It all starts somewhere

It all starts with one

Everything comes from something

It all starts with one” 

Ane Brun - One - YouTube ➞

http://www.youtube.com/watch?v=AhOkpDZZgOY
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Verwondering

Sterliedjes, maanliedjes
Raak-me-niet-aan-liedjes
Zingliedjes, zegliedjes
O-zo-ver-weg-liedjes
Maartliedjes, meiliedjes
O-’k-ben-zo-blij-liedjes
‘t-Regent-dat-’t-giet-liedjes
Pijn- en verdrietliedjes

Liedjes van achter en
Liedjes van voor
Ga zo maar door
Ga zo maar door
Liedjes van onderen
Liedjes van boven
Niet te geloven
Niet te geloven...

Han G. Hoekstra

Liedje voor Hannejet

Misschien heb je er nooit op gelet
Maar je kunt ze horen, Hannejet
Als je heel s�l bent
Hoor je alle dingen
Kun je de bloemen horen groeien
Kun je de stenen horen zingen
Liedjes die niemand kent

Springliedjes, slaapliedjes
Pretliedjes, gaapliedjes
Huisliedjes, tuinliedjes
Zee-, strand- en duinliedjes

Eetliedjes, drinkliedjes
Toe-wees-nou-flinkliedjes
Waakliedjes, droomliedjes
Pudding-met-roomliedjes
Zwart-, bruin- en blondliedjes
Kilo- en pondliedjes
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Verder kijken

Interressante links

www.nudge.nl : meedoen met een duurzame samenleving.

www.weckenonline.com : drogen, inmaken, wecken enzovoort

www.genoeg.nl : duurzaam leven met minder spullen, meer kwaliteit, minder gedoe en meer �jd.

www.moetjeproeven.nl : biologische moes- belevingstuin in de buurt,  
 deze site is ook voor kinderen aan te raden.

www.thuisafgehaald.nl : maal�jden en kookkunst delen in de buurt.

www.devaluwe.nl/home : site van wijk de Valuwe, Cuijk Noord.

https://www.nudge.nl/
https://www.nudge.nl/
http://www.weckenonline.com/
http://www.weckenonline.com/
http://www.moetjeproeven.nl/
http://www.thuisafgehaald.nl/
http://www.devaluwe.nl/home
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Voer voor lezers
Bijenhouden, hoe doe je dat?
door Friedrich Pohl

Achtergrondkennis en prak�sche �ps op het 
gebied van alle aspecten van het imkeren. Aan 
de orde komen het omgaan met bijen, de oogst, 
aanpakken van belagers en ziektes. Het boek is 
geschikt voor zowel beginnende als gevorderde 
imkers. 
ISBN 9789052106991

Een jaar in de tuin, tuinieren van maand tot 
maand 
door Ian Spence 

Twaalf maanden en evenzoveel hoofdstukken, 
handige �ps en prak�sche lijsten geven de stand 
van zaken weer in de (moes)tuin, wat er gedaan 
moet worden en hoe je dat aanpakt. 
ISBN 9789058978134 

Mijn eerste moestuin
door Bram Wolthoorn en Roger Klaassen 

Informa�ef tuinboek voor kinderen vanaf 9 
jaar. Eten uit je eigen moestuin is lekker gezond 
en leuk. Met dit boek kun je je eigen moestuin 
aanleggen en onderhouden. Natuurlijk wordt er 
uitgelegd welke planten je kunt kiezen en hoe 
je ze moet laten groeien. Inclusief ontwerpen 
voor grote en kleinere tuinen en zelfs voor een 
mini-tuin op het balkon. Ook geschikt voor  
natuuronderwijs en schooltuinprojecten 
ISBN: 9789058778550

Tuinieren voor (wilde) dieren 
door Barbara Rijpkema
 

Maak van je tuin een beestenboel - diervriende-
lijke tuin.
Het tuinplezier straalt ervan af: maak zelf een 
egelhuis, bijenflat, vogelbistro of paddenhotel! 
Of je nu een grote of een kleine tuin hebt, 
landelijk of in de stad: met een paar eenvoudige 
aanpassingen wordt je tuin een waar paradijs 
voor dieren en insecten. 
ISBN 9790050114080 

http://www.youtube.com/watch?v=AhOkpDZZgOY
http://www.youtube.com/watch?v=AhOkpDZZgOY
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Agenda

donderdag 30 januari 
Na�onale Gedichtendag als start 
van de Week van de Poëzie (thema: 
verwondering) o.l.v. Monica Boschman 
en Bram van der Wurff (leden van de 
Verdeliet werkgroep “dichter bij de 
tuin”) is er ‘s morgens een poëzie-
ac�viteit met leerlingen van groep 6/7 
op basisschool “De Regenboog”. De 
leerlingen komen ‘s middags naar de 
tuin voor meer poëzie en de officiële 
ingebruikname van de dichtwand; bij 
slecht weer in de kas.

maandag 10 februari
in “het Pakhuis” bij de Heemtuin in Cuijk 
20.00 uur is er een lezing door Philippe 
van der Grinten over “gezonde bodem / 
gezonde planten / gezonde voeding.” 
De firma Agriton sponsort met bokashi-
emmers; op hun site (www.agriton.eu) 
kun je meer lezen over EM (effec�eve 
micro-organismen) en het bokashi 
systeem. 
Graag opgeven per mail.

zondag 9 maart 
ac�viteit i.v.m. interna�onale 
vrouwendag

zaterdag 22 maart 
NL Doet; landelijke vrijwilligersdag 
van het Oranje Fonds; samen met 
mensen die zich daarvoor opgeven 
gaan we bij Verdeliet een paar 
mooie, flinke klussen aanpakken 
www.nldoet.nl/

zaterdag 5 april  
is Verdeliet-dag; reserveer maar vast 
in je agenda. 
We gaan dan met elkaar Verdeliet 
feestelijk officieel openen; het 
programma voor die dag volgt later. 
We willen dan in ieder geval ook de 
1e algemene ledenvergadering van 
onze vereniging houden.

maandag 12 mei 
gaan we o.l.v. Fedde Jorritsma  
(www.theturningwheel.org) en 
zonnedroger dinsdag 13 mei voor  
Verdeliet bouwen om groenten, fruit 
en kruiden te drogen. Zin om mee te 
bouwen? Geef je dan op via 
verdeliet@hotmail.com 

Voor meer / ander nieuws kun je 
kijken op onze facebookpagina of 
je komt op een Verdeliet-werkdag 
(donderdag) gewoon naar de tuin!
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Colofon
Welig, wereldtuin in groei is een uitgave van 
Vereniging Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk 
en verschijnt als digitale nieuwsbrief 1x per 
seizoen. 
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Winteredi�e 2014

Redac�e 
Frank Bekkers,  
Lonneke Willems en  
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Algemeen redac�eadres
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Redac�eadres voor aanleveren van ar�kelen 
en beeldmateriaal 
teks�nbeeld@hetnet.nl 
Frank Bekkers 

Aan dit nummer werkten verder mee
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Uta J. Negelen

Fotografie
Marcel Heeres

Ontwerp logo
LaVerbe Marke�ng Design Online

Tuinadres
Toermalijnlaan 40
5431 ZK Cuijk

Openings�jden
De vaste tuinwerkdagen zijn op donderdag van 
9.00 tot 16.30 uur (binnenkort ook een dagdeel 
in het weekend). De tuin is  al�jd te bezoeken 
“als de poort open staat” en bij, door Verdeliet 
georganiseerde, ac�viteiten. 
Over het bezoeken  van  de tuin op andere  
dagen, gebruik van de faciliteiten en verhuur 
van ruimten kunt je informa�e vragen via 
verdeliet@hotmail.com 
 
Postadres
Secretariaat Vereniging Wereldtuin Verdeliet 
Land van Cuijk
Vlaamse Gaai 17, 5831 NC Boxmeer
E-mail verdeliet@hotmail.com 

Bank NL68RABO0134700694
KvK 58612246

In de volgende nieuwsbrief leest je meer over 
het lidmaatschap van de vereniging.    

Copyright
Het copyright van de teksten en beeldmateriaal 
berust bij de makers. Teksten en beeldmateriaal 
die elders zijn verworven, zijn al�jd via 
publiek domein verkregen of met schri�elijke 
toestemming van de rechthebbende 
overgenomen.
De redac�e kan daarom niet aansprakelijk worden 
gesteld voor gegevens door derden verstrekt en 
houdt zich het recht voor ar�kelen te wijzigen c.q. 
niet te plaatsen indien zij dit nodig acht. 

Wilt je deze nieuwsbrief doorsturen naar andere 
mogelijk geïnteresseerden? Fijn!
Vragen, opmerkingen, ideeën? We horen het 
graag!

Aanmelden voor de nieuwsbrief
verdeliet@hotmail.com 


