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Afscheid nemen van een voorzitter die Verdeliet vanaf de start in 2013 heeft gekend valt niet 
mee. Gelukkig verzachtte de opvolger, Stan van den Hoogen uit Cuijk, enigszins de pijn. 
Mooie woorden werden gesproken door bestuurslid Marianne van Veen op 18 april tijdens de 
algemene ledenvergadering van de vereniging. Stefanie Receveur uit Venlo heeft als 
voorzitter het burgerinitiatief soepel, inspirerend en kundig een flinke stap verder gebracht. In 
haar periode is de vereniging opgericht, zijn fondsen geworven, een tijdelijke kwartiermaker 
aangesteld, de tuin ingericht en een verbouwing gerealiseerd. Ook is gewerkt aan de visie- 
en organisatieontwikkeling samen met Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. 
De nieuwe voorzitter, Stan van den Hoogen:  
“ Er ligt nu een stevige basis om dit prachtige project verder te gaan bouwen en ik ga er met 
plezier mijn schouders onder zetten. We zoeken nog twee bestuursleden voor de taken PR 
en medewerkers en we hopen die op korte termijn te vinden zodat we compleet zijn.”  
 
De verbouwing is klaar 
Het gebouw heeft een flinke opknapbeurt gehad en 90 % van de werkzaamheden is 
uitgevoerd door vrijwillige medewerkers en wijkbewoners van wijk De Valuwe onder de 
begeleiding van Rien Hofmans en Wim Kol. Het asbestdak is vervangen door een nieuw dak 
met medewerking van de gemeente Cuijk en het Merletcollege. Het gebouw beschikt nu over 
prachtige en functionele ruimten die de moeite van het bekijken waard zijn; een leefkeuken, 
een ontmoetingsruimte en atelier. Er is slim gebruik gemaakt van het daglichtsysteem 
solatubes om de energiekosten zo laag mogelijk te houden en er is een aangepast toilet.  
De ruimten worden ook verhuurd aan derden voor overleg, workshops, trainingen, e.d..  
 
Ieder z’n vak 
Heb je zelfgemaakte mooie, ambachtelijke spullen en kunst die je te koop wilt aanbieden? 
Sinds kort is in de ontmoetingsruimte een open kast waar je anderen laat zien zien wat je 
gemaakt hebt. Je betaalt hiervoor geen huur maar spreekt met Verdeliet af welk percentage 
van de opbrengst (minimaal 10 %) toekomt aan de Wereldtuin. Er zijn nog een aantal vakken 
beschikbaar. Belangstelling? Loop dan eens binnen of neem contact op via een e-
mailbericht. In de ontmoetingsruimte kun je winkelen, snuffelen in boeken, elkaar ontmoeten 
en een kopje koffie/thee drinken. 
 
Deelbon 
De wereldtuin is vanaf vorig jaar een zogenaamde Deelbonplek. Dit initiatief sluit mooi aan 
bij het motto van Verdeliet: doen, delen en beleven. De deelbon zelf is een papieren bon. 
Bezoekers kunnen op de deelbon invullen wat ze met of voor een ander willen doen. De 
variatie is eindeloos: koken, een taart bakken, een lift geven, samen een wandeling maken, 
e.d.. Doel is mooie ontmoetingen scheppen in een meer verbonden samenleving. Je hoeft 
niet zelf een bon in te vullen om er een mee te nemen; geen ruilen, geen geld, geen gedoe. 
Ook andere plekken kunnen deelbonnen uitgeven, zoals scholen, een winkel of een 
wijkaccommodatie. Meer informatie over de opzet van dit initiatief is te vinden op 
http://deelbon.nl of te krijgen bij Verdeliet.  
 
De tuin is verder ingericht met een terras aan de voorkant, het insectenhotel is afgebouwd en 
het nieuwe tuinseizoen is in volle gang. Bij Verdeliet wordt ecologisch getuinierd met zorg en 
aandacht voor alles wat leeft. Het resultaat? Duurzaam voedsel, dichtbij huis, met liefde 
geteeld en zonder kunstmest en pesticiden. Wil je hier meer over weten? Onze 
openingstijden zijn te vinden op de website. En binnenkort is de vernieuwde website online. 
 

 


