
  

“Wereldtuin Verdeliet heeft in een relatief korte tijd een unieke plek ingenomen die niet 
meer weg te denken is.” 

Gerard Stoffels, wethouder gemeente Cuijk. 
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Verdeliet is als burgerinitiatief 

gestart in 2013 en groeit in korte 

tijd uit tot een eigen, unieke, 

groene, sociale plek op 3000 m2 in 

wijk de Valuwe in Cuijk. Het doel 

is dat mensen op een duurzame 

wijze gezond voedsel produceren 

en delen, de natuur onderhouden, 
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elkaar ontmoeten en natuur 

beleven, met als motto:  

doen, delen en beleven.  

Het jaar 2015 was een top jaar 

voor Wereldtuin Verdeliet!  

Steeds meer mensen uit de wijk, 

de gemeente en Land van Cuijk 

doen mee en zetten zich in.  
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De oogst van de voedseltuin is 

beter dan het jaar daarvoor, de 

tuin is verrijkt met een bijenstal en 

een nieuwe vijver, een keuken is 

gebouwd in het voormalige 

dierenverblijf en de kas opgeknapt. 

In dit jaarverslag nemen we u mee 

naar de opbrengsten van 2015. 
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Jaarverslag 2015 

De kracht van Verdeliet zit in de overtuiging dat de tuin 
het zelf organiserend vermogen van mensen versterkt, goed 
is voor welzijn en gezondheid en de sociale cohesie en 
leefomgeving bevordert. 

 



 Lorem Ipsum 

Nominaties 

Regelmatig komen er vragen voorbij 
om je als vrijwilligersorganisatie aan 
te melden voor een prijs via een 
stemronde. Verdeliet maakt hier 
gebruik van en de opbrengst was: 

− een van de tien winnaars van 
de fotowedstrijd van Groen 
Dichterbij. 

− een nominatie voor de Meer 
dan Handen 
vrijwilligersprijzen + 
nominatie van Lonneke 
Willems (lid kerngroep) voor 
de VriendenLoterijPassieprijs 
als een van de drie uit Noord-
Brabant. 

− een nominatie voor het 
Appeltjes van Oranje van het 
Oranjefonds. 
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Tuin 

Er is volop gespit, gewoeld, gewied 

en geoogst aan de hand van een 

teeltplan voor de moestuin. De vijver 

is leeg gepompt en vernieuwd met 

duurzaam folie en beplanting in de 

vijver en rondom het gebied in de 

ontmoetingstuin. De eerste aanleg 

voor de kruidentuin, de natuur–

speelplek voor kinderen, een 

fietsenstalling en een prachtige 

bijenstal zijn gebouwd.  

Het bijenonderkomen is van hout 

met een solar tube en groen sedum 

dak. Het eerste bijenvolk met 40.000 

Carnica F1 bijen is gearriveerd en de 

bijenstal biedt plaats voor maximaal 6 

bijenvolken. Een aantal medewerkers 

volgt een imkeropleiding zodat de 

kennis over bijen wordt vergroot 

en doorgegeven.  
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De opbrengst van de tuin? Door de 

inzet, kennis en ervaring van 

medewerkers is er een goede oogst 

en is Verdeliet een nog mooiere plek 

om te bezoeken. 

Inzet en samenwerking 

Het aantal vaste medewerkers, 

inclusief bestuur, is gegroeid van 41 

naar 61 medewerkers die zich op 

vrijwillige basis én met plezier 

inzetten.  

De diversiteit van de medewerkers is 

groot en dit levert bijzondere 

ontmoetingen op. Verdeliet heeft 

waarde voor zowel de kwetsbare 

medeburger als voor de ‘stabiele’ 

medewerker. De jongste 

medewerker is 11 en de oudste 71 

jaar en komen uit de wijk, gemeente 

en Land van Cuijk.  

 

“ Ik ben weer tussen de 
mensen en hoor er weer bij. 
En handen uit de mouwen 
en in de tuin werken geeft 
me voldoening.”   

Medewerker Verdeliet 

Wereldtuin Verdeliet 
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Afstemming en samenwerking is er 

onder andere met Stichting Actief, 

wijkraad De Valuwe, Schouwburg, 

vrijwilligerssteunpunt Actieradius 

van SOCIOM, GGZ, Intercultureel 

Centrum Safina, de Voedselbank en 

vele anderen. 

Verbouwing 

De fondsenwerving in 2014 leverde 

subsidie op voor de tuininrichting én 

de nodige verbouwing van het 

gebouw. Mensen met kennis en 

ervaring van bouwzaken hebben zich 

verbonden aan Verdeliet en eind 

2015 is een mooie, functionele 

keuken gemaakt.  

De ontwerptekeningen voor deel 2 

van de verbouwing; een nieuw dak 

en verbouwing middenruimte met 

aangepaste toilet, staat op het 

programma voor 2016. 

De opbrengst hiervan is een 

verbetering van de faciliteiten voor 

eigen gebruik en huurders die, naast 

de verkoop aan de poort, een 

belangrijke inkomstenbron 

vormenm. 

Activiteiten 

Naast de openstelling heeft Verdeliet 

een divers activiteitenaanbod: 

NLDOET, Open dag, poëtisch 

ontbijt in de kas met dichters en 

muziek, onderwijsprojecten zoals een 

les gezonde voeding aan leerlingen 

Merletcollege, een rondleiding aan 

leerlingen basisschool, Nationaal 
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integratiediner en een bijscholing over 

bijen.    

De opbrengst hiervan is dat meer 

mensen elkaar en Verdeliet 

ontmoeten, leren kennen en kennis en 

ervaring wordt doorgegeven.  

Bijdragen 

We maken met plezier gebruik van 

wat op ons pad komt en wat ons 

gegund wordt aan spullen, kennis, 

diensten, toegang tot netwerken, enz. 

Soms komt het naar ons toe en andere 

keren stappen we erop af. Verdeliet 

heeft hulp gekregen van zo’n 19 

particulieren, bedrijfsleven en 

ondernemers in de regio en soms ver 

daar buiten. De gulle gevers worden 

genoemd in het tuinmagazine WELIG. 

De opbrengst is meer verbinding en 

versterking tussen Verdeliet, als 

burgerinitiatief, en het bedrijfsleven 

dat op deze manier maatschappelijk 

betrokken ondernemen vormgeeft.  

Kengetallen op jaarbasis 
Openstelling  

720 uur (3 x per week) 

Inzet medewerkers (vrijwilligers) 960 

Aantal vaste  medewerkers 61  

Aantal bezoekers 720 

Aantal deelnemers activiteiten 600 

Aantal gebruikers c.q. huurders 540 

Uitgave tuinmagazine WELIG (3 x) 

Samenwerkingspartners 19 

Sponsoring 19 ‘gulle gevers’ (ruim 
€10.000 in natura) 
 

 

Een bijzondere samenwerking met de 

Schouwburg waarbij de Schouwburg een 

bijenvolk sponsort en honing afneemt van 

Verdeliet. Dit is mede mogelijk gemaakt 

door subsidie van Provincie Noord-

Brabant in kader van de subsidieregeling 

Natuur & Samenleving. 

“Met deze pure honing geven 
wij het goede van onze 
schouwburgbijen door en 
steunen wij actief Verdeliet 
in onze kleurrijke wijk de 
Valuwe in Cuijk.”  

Sjoerd Meijer, directeur Schouwbrug Cuijk 



 

 

 
WERELDTUIN Verdeliet  

Organisatie 

Verdeliet is een vereniging met een dagelijks bestuur en 37 leden. 

Een kerngroep regelt de  organisatie en coördinatie en 8 

werkgroepen zetten zich in voor verschillende onderdelen, van bijen, 

activiteiten, redactie tuinmagazine WELIG tot verbouwing en PR.  

Beheerders zijn ingezet en een kwartiermaker die tijdelijk op 

projectbasis als kerntaak heeft het toekomstbestendig opbouwen van 

de organisatie die verbinding heeft met de omgeving. Dit met 

subsidie van de provincie en het Oranje Fonds.  

Meer willen weten over Verdeliet en/of belangstelling om mee te 

doen? Kijk dan op www.wereldtuinverdeliet.nl.  

 

Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk 
Toermalijnlaan 40     
5431 ZK, Cuijk       
 
Verdeliet@hotmail.com 
www.wereldtuinverdeliet.nl
 
 
 
 
 
 
 

Openingstijden: 
Woensdag van 13.00 tot 16.30 uur 
Donderdag van 09.00 tot 16.30 uur 
Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur 
 
KvK nummer: 58612246 
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