Jaarverslag Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk 2014
Verdeliet kijkt terug op een fantastisch jaar waarin verdere stappen zijn gezet
om te komen tot een prachtige voedsel- en ontmoeting/belevingstuin. Steeds
meer mensen uit de wijk, gemeente Cuijk en regio doen mee. Ook in 2014 is
met behulp van stichting Actief, wijkraad De Valuwe, gemeente Cuijk,
woningcorporatie Mooiland, Actieradius, bedrijven en particulieren een aantal
wensen gerealiseerd. Natuurlijk bestaat de belangrijkste schakel uit al onze
medewerkers die met veel plezier, toewijding en doorzettingsvermogen op
vrijwillige basis de tuin omtoveren tot een prachtige, groene, sociale en
duurzame ontmoetingsplek.
Ons motto: doen, delen en beleven wordt echt waargemaakt op deze 3000 m2.
In dit beknopte jaarverslag brengen wij u, met enige trots, op de hoogte van de
resultaten van het afgelopen jaar.
Het ondernemingsplan (maart 2014)
geeft richting aan onze visie, doelen
en proces en het plan wordt gebruikt
voor projectaanvragen bij Fondsen
en Provincie.
Een bruikleenovereenkomst voor de
locatie t/m 2019 is aangegaan met
het Merletcollege en de gemeente
Cuijk. Verdeliet krijgt de ANBI status.
In het voorjaar verschijnt de eerste
editie van ons digitale tuinblad Welig.
Een mooi en informatief magazine
dat een keer per seizoen verschijnt.
Op 5 april is Verdeliet feestelijk
geopend door wethouder Gerard
Stoffels. Zo’n 300 bezoekers maken
deze dag verder kennis met
Verdeliet. Vooraf is de eerste
ledenvergadering van vereniging
Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk.

De oogst van ecologische groenten,
aardappelen e.d. is overvloedig en
wordt via onze tuinwinkel verkocht.
Zo ook onze eerste “Verdeliethoning”. Samen levert dit zo’n
€ 1.200 aan inkomsten op.
De kas is schoongemaakt en
gerepareerd met behulp van het
buurtbudget van de wijkraad. Er is
een verhoogd terras aangelegd door
studenten van de Helicon en een
groot deel van de tuinpaden is
gelegd. Er is een opslagloods
gebouwd van gekregen materialen
en vanaf december is er centrale
verwarming in het gebouw. We zitten
er nu in de winter warmpjes bij.
De tuin is 575 uur open (50 weken x
11,5 uur p.w.) met ruim 1500
bezoekers/deelnemers. Inzet van 41
medewerkers en dit is inclusief
bestuur en kerngroep.
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De Verdeliet activiteiten:
30 januari - de poëzie wand wordt
feestelijk in gebruik genomen door
kinderen van basisschool De
Regenboog met voorafgaand
workshops Gedichten maken. De
regiodichter maakt een Verdeliet
gedicht.
10 februari – lezing Gezonde grond,
gezonde planten, gezonde voeding.
22 maart – veel werk is verzet door
vrijwilligers tijdens NLDOET (Oranje
Fonds)
12 en 13 mei – workshop
Zonnedrogers bouwen voor in de
tuin.
22 mei – workshop Vlechten met
wilgentenen voor medewerkers.
23 mei – rondleiding raadsleden
gemeente Cuijk tijdens rondgang
door de wijk.
21 juni – workshop Vlechten met
wilgentenen.
26 juni – rondleiding leerlingen van
basisschool Het Startblok in kader
van natuuronderwijs.
7 augustus – kindervakantie activiteit
vlechten met wilgentenen.
22 augustus – zomerse medewerkers
avond.
18 september - rondleiding
leerlingen van basisschool Harlekijn
in kader van natuuronderwijs.
25 september – workshop Zelf zaden
telen voor moestuinders en workshop
Gezond moestuinieren.
27 september – Burendag (Oranje
Fonds) met proeverij.

28 september – deelname wijkfeest
De Valuwe met infostand, proeverij
en kinderactiviteit.
9 oktober – deelname landelijk
integratiediner in de kas samen met
vrijwilligsters van het Internationaal
Vrouwencentrum Safina.
23 oktober – kindervakantieactiviteit
met herfstsoep maken, papier
scheppen, insectenhotel bouwen en
handbezem vlechten.
20 december – kerstbijeenkomst en
afsluiting jaar met medewerkers.
En verder:
Infostand
bij Safina Internationale
Vrouwendag, Cuijk Cultureel, Ladies
night Bibliotheek Cuijk en Streekproductenmarkt Boxmeer.
Verhuur ruimten
Huurders zijn: GGZ voor de cursus
Herstellen doe jezelf en kantoor voor
de medewerkers. De Bron voor de
maandelijkse gezonde lunch.
De Ruilkring Cuijk e.o. maakt
maandelijks gebruik gratis van de
ruimte voor hun ruilactiviteiten.
Sponsoring
Totale opbrengst via dienstverlening,
korting, financiële bijdrage en
goederen in natura is € 10.467.

Openstelling tuin:
donderdag van 9.00 tot 16.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur
Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk
Vlaamse Gaai 17
5831 NC Boxmeer
Tuinadres
Toermalijnlaan 40
5431 ZK Cuijk
verdeliet@hotmail.com
www.wereldtuinverdeliet.nl
en via Facebook en YouTube.

_______________________________________________________________________
Jaarverslag Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk 2014

2

