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Verbinden
‘Samen’ is een kort woord, 
maar je komt er ver mee.
Verder dan met ‘helemaalalleen’,
ook al is dat veel langer.

‘Helemaalalleen’
is een laddertje tegen de muur.
Je hóórt het: ‘helemaalalleen’.
En je denkt: ik kom er wel.
Maar je komt er niet,
staat snel op de hoogste trede,
de muur is nog hoog.

‘Samen’, je hoort het ook, veert.
Als een trampoline.
Je springt er makkelijk mee
óver het muurtje,
soms tot in de wolken...

Geert De Kockere
Uit:  Samen over een muurtje

ISBN 978-90-5838-943-5
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Verdeliet tuin en oogst

De groente in de tuin groeit          
fantas�sch; goeie grond en goeie 
handen!  
Wekelijks zijn de producten uit de tuin 
te koop. 
Voor de openings�jden zie colofon8. 

 

Herfst, �jd van oogsten en genieten van wat 

de natuur nog in het verschiet  hee�
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Verdeliet groeit
• Wereldtuin Verdeliet  is, met nog een 
aantal andere organisa�es, voor Noord-
Brabant genomineerd voor de “Appeltjes 
van Oranje”
8 oranjefonds.nl

• Een bijzondere samenwerking tussen 
de Schouwburg Cuijk en Verdeliet.  
De Schouwburg sponsort een bijenvolk 
en neemt honing af van Verdeliet. Op 
deze manier laten we samen de waarde 
van gezonde producten dicht bij huis 
zien aan anderen. 

• 8 oktober hebben we samen met de 
vrijwilligsters van Safina, meegedaan 
aan het na�onaal integra�ediner.  
Ook Hilly van Nispen van de wijkraad 
en wethouder Maarten Jilisen schoven 
aan. Het doel was proeven van elkaars 
gerechten en elkaar ontmoeten. En wat 
smaakten al die gerechten heerlijk op 
een bord. Boerenkool met worst, Turks 
linzenbrood, Irakees rijst-kip-aardappel- 
gerecht en zelfgemaakte bonbons.  
En allemaal homemade! Iedereen zei na 
afloop: “Volgend jaar weer!”
Een reportage van WijkTV De Valuwe is 
te zien op 8 devaluwe.nl

• Op 12 oktober zijn we met onze 
tuinmedewerkers naar stadstuin 
Kweekland in Arnhem geweest. Leuk 
om de tuinkunsten van de mensen van 
Kweekland te zien en dit eens rus�g te 
bekijken. We hebben uitleg gekregen 
over het belang om ons voedsel van 
dichtbij te halen.  
Een mooie plek met veel mogelijkheden! 
Bekijk het filmpje op onze facebook-
pagina.

de honingpotjes voor de schouwburg

Verdeliet groeit ook buiten de poort.
 

http://www.oranjefonds.nl/appeltjes
http://www.devaluwe.nl/wijktv/details/20150921-pozie-ontbijt-bij-verdeliet
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Vermijmering

Begin september. De overgang van augustus naar 
september kon niet dras�scher gaan. De laatste dag van 
de eerste maand nog zowat der�g graden Celsius en de 
dag erop maar iets meer dan de hel�. Bibberen dus. We 
kregen bezoek van de pauwen van de buurman, vier in 
het getal. Wat zijn dat een stelletje rusteloze beesten. Bij 
het ontbijt kan ik dat echt niet waarderen moet ik eerlijk 
zeggen. Het maakt me zelf ook onrus�g, maar goed, het 
bezoek bleef maar een paar dagen rondhangen alvorens 
de plaat te poetsen. 
Een paar dagen later zaten we ‘s ochtends vroeg, zoals 
gewoonlijk, aan het ontbijt. Onze tafel staat voor de 
tuindeuren, zodat we in alle rust kunnen zien wat er 
buiten gebeurt, toen me wat opviel. Meestal kijk je wel 
om je heen maar zie en ervaar je de verandering niet 
die het landschap elke tel die het later wordt ondergaat, 
de �jd gaat voorbij zonder te dralen. Deze keer was 
het anders. Het ochtendzonnetje deed zijn best om 
vanachter de wolken kleur aan de dag te geven, terwijl 
de zachtgrijze na�ge nevel die over het veld hing echter 

nog de overhand had. Wat me werkelijk deed besluiten 
om de deuren open te trekken en op dat moment 
naar buiten te stappen weet ik niet, een innerlijke 
drang deed me hernieuwd kijken en in de deuropening 
staande voelde ik de herfst aan mijn bo�en trekken, 
een huivering rilde zich naar binnen. Terwijl de zomer 
zijn biezen neemt, snuif ik de koelte in me op, rek me 
uit, lees vervolgens genoegzaam nog even in de krant 
alvorens de moestuin in te duiken, op naar de appelpluk 
en de herfs�rambozen. 

Frank Bekkers
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Uit het veld

Jos aan het werk

Jos Jacobs

Weken draaien van zes�g uur, dat was 
voor Jos Jacobs (67) eerder regel dan 
uitzondering. ‘Ik stond soms om vier uur 
al naast mijn bed en kwam dan pas ‘s 
avonds om elf uur thuis. Uiteindelijk had 
ik zoveel vrije dagen opgespaard dat ik 
een jaar eerder met pensioen kon’, zegt 
hij lachend. 
Meer dan veer�g jaar werkte Jos bij 
mengvoederbedrijf Van Heeswijk in 
Cuijk. Het kreeg later door fusies andere 
namen. ‘Maar mij namen ze steeds mee, 
alsof ik bij de inventaris hoorde.’  
Hij reed op de vrachtwagen, bracht 
veevoer naar boerderijen in Brabant, 
Limburg, de Duitse grensstreek en België. 
Vroeger betekende dat zakken �llen van 
wel 90 kilo. ‘Ik zei als jonge kerel tegen 
mijn baas: ‘Er klopt iets niet. Die zakken 
zijn zwaarder dan ik!’. Hij hee� er niets 
aan overgehouden, is nog even fit als 
vroeger.
Jos is in Overloon geboren, in 1948, in 
een boerderijtje dat zijn vader erbij deed. 
Als 16-jarige ging hij werken. Toen hij 
zijn vrouw, een echte Hapse, had leren 
kennen, besloten beiden in Cuijk te gaan 
wonen. In de nieuwe wijk, de Valuwe, 
 

waar het echtpaar nog steeds woont.
Na meer dan veer�g jaren mengvoeders, 
kwam de leegte van het pensioen. Voor 
hobby’s had hij nooit �jd gehad. Een 
beetje kanaries houden, een beetje 
tuinieren. ‘Ga daar maar eens kijken’, 
zei zijn vrouw toen Wereldtuin Verdeliet 
de poorten opende. Dat was ruim twee 
jaar geleden en sindsdien is Jos iedere 
donderdagochtend in de tuin te vinden. 
Hij pakt alles aan, of het nou in de 
groentetuin is of de bijenstal �mmeren. 
Wat hem zo bevalt?  
‘De vrijheid’, zegt hij zonder lang 
nadenken. ‘En de gezelligheid. Ik kan met 
iedereen opschieten, heb de schop nog 
nooit nodig gehad, ha ha.’
Eén dag in de week is genoeg, want 
zijn kinderen, met elk een eigen huis 
waarin nogal eens geklust moet worden, 
rekenen ook op zijn twee rechterhanden. 
Natuurlijk is er dan ook nog de Jack 
Russel, het hondje dat eigenlijk van zijn 
dochter is. Toen zijn dochter kinderen 
kreeg was het hondje daar niet van 
gediend. Het bleek ook toen hij negen 
jaar was har�alen te hebben.  ‘Ik heb hem 
geleased’, zegt Jos die hem in huis nam. 

In deze rubriek laten we steeds een van de medewerkers van Verdeliet aan het woord. 

‘Voor hooguit een jaar, dachten we. 
Maar nou is hij 15. Ach, ik verzorg hem 
tot zijn laatste snik. Het zal allemaal wel 
een betekenis hebben...’ 

Geurt Franzen
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Vliegers en kruipers in de tuin

Dieren fascineren mensen

En dan denk ik niet meteen aan 
onze huisdieren van cavia tot 
kegelvlekbarbeel en het vee dat wij 
houden en eten. En ook niet aan het 
ongedierte, zoals de zilvervisjes en de 
limonadewespen.
Al heel vroeg in de onze geschiedenis 
boeide het dier ons.
De grot- en rotstekeningen uit de 
prehistorie zijn daar een voorbeeld 
van. Veel groepjes sterren kregen 
dierennamen, zoals de Zwaan, de 
Grote en Kleine Beer, Eekhoorn, Dolfijn 
en Ram. Bij veel volkeren leerden 
de jagers aan de kinderen hoe zij 
de dieren uit hun omgeving konden 
herkennen. Het werden leerzame 
verhalen met veel vermakelijke 

pantomime, bijvoorbeeld hoe een 
struisvogel beweegt en hoe je die het 
beste kon besluipen. Drama�sche 
vertellingen ontstonden over hoe een 
dier op het laatst een jager dodelijk kon 
verwonden. 
Het dier inspireerde vast en zeker tot 
het componeren van liederen, waarin 
dierengeluiden werden verwerkt. Zo zal 
de balts van vogels de choreografie van 
dansen hebben geïnspireerd. 

De grote liervogel uit Australië, die alle 
geluiden kan nadoen, verwerkten de 
Aboriginals in hun droom�jdverhalen. 
De liervogel kon met iedereen 
communiceren, daarom was hij het die 
conflicten kon voorkomen. Helaas is die 
�jd voorbij. In andere mythologieën 
verschenen dieren die met de goden in 
contact stonden, zoals de raven Huginn 
en Muninn van Odin of Wodan, de 
Noorse oppergod. 

Ook Apollo of Zeus had de een vogel 
aan hun zijde, de adelaar. De uil 
symboliseerde de Griekse godin Pallas 
Athena. Veel indiaanse volkeren zien de 
raaf niet alleen als schelm, maar ook als 
een stuwende kracht in het besturen 
van de zon en de maan, de menstrua�e, 
de posi�eve en nega�eve drijfveren van 
de mens.

In de Bijbel is er de pratende slang die 
de loop der dingen behoorlijk hee� 
beïnvloed. 

In het Hindoeïsme zijn er dieren 
die worden vereerd en zelfs in een 
goddelijke gestalte verschijnen.
In weer andere culturen gingen mensen 
hechten aan een dierentotem. Daaraan 
ontleenden ze kracht. We lachen 
weleens om leiders die dierennamen 
dragen, zoals Si�ng Bull, Buffalo Bill, de 
Leeuw van Juda, Crazy Horse.
In veel wapenschilden vinden wij dieren 
terug. In onze buurt, alleen al, zijn 
Merleteendjes in het wapen van Cuijk en 
Grave, in het wapen van Boxmeer staat 
een bok, in het wapen van Sint Anthonis 
staat een varken. In het bonte wapen van 
‘s-Hertogenbosch zijn dubbele adelaars 
en vier leeuwen te zien. De Nederlandse 
leeuw is overbekend. 

http://jauda.deviantart.com/art/Odin-s-Ravens-2-363989847
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-schepping-volgens-n-diepe-insider/comment-page-3/
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Deugnieten
Elke cultuur hee� wel dieren die een 
rol in het dagelijks leven spelen. De 
deugnieten of schelmen (Engels: 
tricksters) vormen daarbinnen een 
aparte groep. Wij hebben Reinaart de 
Vos. In Indonesië is het dwerghert Kantjil 
het gewiekste dier. In Noord-Amerika 
is het de raaf, het konijn en coyote, 
de prairiewolf, die met hun streken 
de mensen een spiegel voorhouden. 
De Azteken noemden hun coyote 
Huehuecoyotl. De spin Anansie kwam 
met de slaven uit West-Afrika mee naar 
de katoenplantages in de Caraïben 
en weer later zat hij in een tram in 
Amsterdam waar hij de passagiers 
bedonderde. 

De jakhals in veel Berberverhalen doet 
ons denken aan de vosvertellingen. Bij 
de Maori’s vermaakt Maui, dikwijls als 
haan, de mensen.
Alsof er al niet voldoende voorbeelden 
uit de dierenwereld waren, bedachten 
onze voorouders mythische wezens, 
zoals eenhoorns, kwaadaardige draken 
in het Westen en heilbrengende draken 
in China, ye�’s in de Himalaya, de 

bigfoot uit Noord-Amerika, het monster 
van Loch Ness in Schotland, centauren, 
weerwolven, Grendel (uit het verhaal 
van Beowulf), trollen en de vliegende 
gevederde slang. Quetzalcoatl is de 
Azteekse slangengod van de wind, mais, 
wijsheid en het leven.

Het dier in de taal
In onze spreekwoorden en gezegden 
komen veel dieren voor. Een greep uit 
de lange lijst: 
De kip met de gouden eieren slachten.
Een pechvogel.
Een spierinkje uitgooien om een 
kabeljauw te vangen; is in het logo van 
de Staatsloterij te zien.
Een april, kikker in je bil.
Zo stoned als een garnaal.
Achter veel woorden voor dieren-
geluiden gaat een klanknabootsing 
schuil, zoals snateren, tsjilpen, 
grommen, miauwen, loeien, kakelen en 
hinniken.

En de mier?
Tijdens mijn zoektocht door het 
dierenrijk kwam ik één diertje 
nauwelijks tegen: de mier. Nergens vond 
ik een heldha�ig verhaal over hem, 
nergens vond ik dat iemand de mier als 
totem had aangenomen of dat er maar 

een godje, hoe klein en onbeduidend 
ook, zich over dit beestje had on�ermd.

De krekel en de mier
Twee schrijvers hebben de mier 
wereldwijd bekend gemaakt. 
Aesopus (ca. 620 v.Chr. – ca. 560 v.Chr.) 
hee� voor het eerst de fabel van 
de krekel en de mier opgeschreven, 
later hee� Jean de La Fontaine het 
verhaal opnieuw verteld. Hij hoopte 
dat de mensen ook de waardevolle 
kunstzinnige rol van krekel zouden gaan 
begrijpen. Maar, nee alleen de harde 
arbeidsmoraal trok de meeste lezers 
aan.
Leo Lionni hee� deze fabel bewerkt in 
het prentenboek Frederik. Een muis 
verzamelt in zijn hoofd al het moois van 
de zomer. ‘s Winters als alle voorraden 
op zijn, die de anderen muizen ‘s zomers 
hadden aangelegd, vertelt Frederik tot 
genoegen wat hij in zijn hoofd hee� 
verzameld. En zo komen de muizen de 
winter door. In de Fabeltjeskrant hee� 
de bedenker, Leen Valkenier, Truus de 
Mier bedacht. Een overijverige poets 
die pas tevreden was als alles schoon en 
opgeruimd was.
De mierenkolonie hee� scien�ic�on-
schrijvers uitgedaagd om 

https://www.linkedin.com/pulse/20140710190313-78745419-children-s-story-the-reason-anansi-the-spider-always-hides-in-corners
http://www.mierenweg.nl/mieren-en-meer/mieren-en-lu/
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8 lab.rockefeller.edu

cyborgverhalen te bedenken over 
totalitaire maatschappijen. In onze �jd 
zien een aantal cri�ci in de bemoeienis 
van overheden, die van alles van ons 
willen weten, een aanwijzing dat zij 
een samenleving willen maken die 
er perfecter zal uit gaan zien, dan 
wat George Orwell in zijn boek 1984 
beschreef.

In de wikipediatekst over mieren lees 
ik in de inleiding een indrukwekkende 
omschrijving over de mier.
Mieren zijn een groep van 
kolonievormende sociale insecten, die 
behoren tot de orde van vliesvleugeligen 
(Hymenoptera). Mieren hebben 
zich kunnen aanpassen aan zeer 
verschillende leefomgevingen. Waar zij 
voorkomen, zijn mieren de dominante 
levensvorm op de bodem. Mieren 
komen vrijwel overal ter wereld voor en 
zijn daarmee een van de succesvolste 
diergroepen. Vele mierensoorten 
bouwen hun nest in de bodem of in 
holle bomen, andere soorten spinnen 
bladeren aan elkaar om een nest te 
maken, en weer andere leven in spleten 
tussen rotsen.

De mier is, waar je ook lee�, al�jd 
dichtbij. De bestrijdingsmiddelen 

trouwens ook. 
Twee filmpjes wil ik je aanreiken om 
eens kennis te maken met de mier.
Maar eerst vertel ik je nog een 
wonderlijk verhaal.

Ik wil lachen
De ouders van Juan waren al vroeg 
gestorven. Zijn oma, de moeder van 
zijn vader, nam daarna de verzorging 
van haar kleinzoon op zich. Juan kon 
het goed met haar vinden. Rond zijn 
twaalfde ging de gezondheid van zijn 
oma achteruit. Hele dagen bleef ze op 
haar bed liggen. Het was nu aan Juan 
om voor haar te verzorgen. Op een 
ochtend kwamen een paar boeren het 
dorp ingerend.
“Ze komen er aan,” riepen ze.  
“De trekmieren kunnen al tegen het 
angelus vanmiddag in het dorp zijn.” 
De ouders verzamelden hun kinderen 
en snelden met de anderen het dorp 
uit. Niemand had naar Juan en zijn oma 
omgekeken. Juan had van de trekmieren 
gehoord, maar nog nooit een invasie van 
de alles vretende mieren meegemaakt. 
De mensen waren er doodsbang voor. 
Toch had iedereen er ook vrede mee dat 
ze kwamen, want als de mieren waren 
vertrokken was elk huis in het dorp en 
alle ruimtes in en om de haciënda’s 

brandschoon. 
Geen slang, muis, rat, kakkerlak of 
ander ongedierte was er dan meer te 
bekennen. Juan was radeloos. Hij kon de 
anderen achterna gaan, maar hoe moest 
het met oma?
Oma had alles s�l aanhoord. Ze bleef 
de kalmte zelve alsof zij haar naderende 
einde berustend afwach�e. Ze riep Juan 
bij zich:
“Je moet mijn bed op het plein bij de 
bakkerij ze�en,” zei ze. “Daar is geen 
gras en er staan geen bomen of struiken 
en de grond is daar vlak.”
“Ben je gek geworden, oma,” zei Juan 
wanhopig. “Ze zullen je daar zeker 
vinden en opvreten.”
“Ze vinden me daar zeker, beste jongen,” 
zei oma glimlachend. “Maar ik wil ook 
lachen. Daarbij denk ik dat ik vandaag 
nog niet dood zal gaan. Oma stapte 
moeizaam uit haar bed en ging op een 
stoel zi�en. “Pak mijn bed op en sleep 
het naar de bakkerij. Haal daarna vier 
schalen en een flinke kan petroleum. 
Onder elke beddenpoot zet je een 
schaal en die vul je tot de rand vol met 
petroleum,” zei ze. “En daarna kom je 
me halen.”
Juan vulde de schalen en haalde daarna 
zijn oma op.

http://lab.rockefeller.edu/kronauer/pictures
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“Neem nog wat eten en drinken en een 
paar paraplu’s voor ons mee. Nee, niet 
de parasol van de bakker, daar klimmen 
ze in.” Ze zei het met een krach�ge stem, 
zoals Juan die nog kon herinneren uit de 
�jd dat hij kleuter was.
Na een �jdje was alles geregeld. Juan en 
oma zaten onder de paraplu’s midden 
op het pleintje op het bed. Oma was 
in een opperbeste stemming en zei 
telkens:
“Ons krijgen ze niet. Komen jullie maar 
op.”
Het angelusklokje luidde niet, maar 
vanuit de verte hoorden ze een zacht 
geknabbel en een licht zoemen.  
De mieren hadden het dorp bereikt.
Vanaf het bed volgenden zij het ver-
nie�gende werk van de trekmieren.  
In grote drommen verzamelden ze zich 
rondom het bed. De mieren die het 
waagden tegen schalen op te klimmen 
vielen versu� of dood op de grond.  
En oma genoot.  Ze s�et telkens Juan 
aan: “Zie je wel, lieve jongen,” zei ze 
lachend. “Ik wist het wel.”
Tegen het eind van de middag waren 
alle mieren uit het dorp vertrokken.
“Kom, lieve jongen, terug naar huis,” zei 
oma wat trots. “Ik wil vanavond onder 
een schoon dak en in een schoon huis 
slapen. En ik wil ook schoon bedden-

goed, want ik heb het niet droog 
gehouden.”

Bram van der Wurff

Tekst over mieren
8 nl.wikipedia.org

Filmpjes over mieren
Aflevering van Klokhuis (22 minuten)
8 npo.nl/het-klokhuis

Na�onal Geographic Wild City Of Ants 
(± 45 minuten)
8 youtube.com

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mieren
http://www.npo.nl/het-klokhuis/12-04-2011/NPS_1181685
https://www.youtube.com/watch?v=55tXhnlZoOg
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Verlanglijstje

De vijver is opnieuw aangelegd. De nieuwe folie, het 
water, de zuurstofplanten en wat we nog konden 
redden van de levende have uit de oude vijver zit er 
allemaal weer in. 

Voor het afwerken van de vijverrand en om mooie 
natuurlijke oevers te maken zijn we nu op zoek naar 
grote keien, grof grind, stukken leisteen en turven. 
Ook oeverplanten staan op ons verlanglijstje.

Voor de moestuin zoeken we betonijzer om bogen te 
maken voor de tuinne�en, veel lange bamboestokken 
voor de bonen en vliesdoek om gewassen te 
beschermen.

Voor de opkweek van onze groenten en kruiden 
hebben we een heleboel biologische potgrond nodig. 
Wie weet een goed adres hiervoor in de regio?

Over een paar maanden is de verbouwing van de 
keuken een feit. Er kunnen dan allerlei workshops 
gegeven worden en we kunnen ook lekker gaan koken 
voor grotere groepen met producten uit de tuin. Voor 
de keukeninventaris zoeken we onder andere nog 
degelijke kook- en bakpannen voor gebruik op gas, 
goede messensets, hygiënische snijplanken en een 
staafmixer.

Verdeliet hee� een LANG lijstje 
voor mensen, materialen en 
diensten. Hiernaast vind je een paar 
voorbeelden van NU.

Kijk ook maar eens op onze 
facebookpagina. 

https://www.facebook.com/pages/Wereldtuin-Verdeliet/685550204794782
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Poëtisch ontbijt

Dichter bij de tuin

het groeigedicht

Het 2� poë�sch ontbijt
Drie dichters uit de regio, elk met een eigen stem, droegen zondagmorgen 
20 september hun poëzie voor in de kas van Wereldtuin Verdeliet in Cuijk. 
Terwijl de bezoekers zich te goed deden aan een ontbijt met verse 
producten, zoals honing uit de eigen tuin, lazen de dichters hun 
persoonlijke, ontroerende en soms ook vrolijk stemmende gedichten voor. 
Dichteres Monica Boschmann presenteerde de ochtend. De muziek van 
klassiek gitariste Hermine Veltkamp uit Grave vulde sfeervol de kas.

Het persoonlijke is ook de bron 
waaruit John van Raaij uit Boxmeer 
veel inspira�e put. Later deze herfst 
zal Van Raaij zijn derde dichtbundel 
presenteren. In de kas van Verdeliet 
toverde hij een glimlach op het gezicht 
van de ontbijtende toehoorders met 
korte, spitsvondige verzen.  
Van Raaij weet ook treffend overleden 
familieleden in zijn gedichten tot leven 
te roepen.

Nico Beemsterboer laat 
zich graag inspireren door 
gebeurtenissen die hij meemaakt 
en mensen die hij tegenkomt. 
Dat leidt tot anekdo�sche 
gedichten. 
Maar Beemsterboer schuwt 
ook de ernst en de actualiteit 
niet, zoals in het gedicht Europa, 
waarin hij verwijst naar het 
conflict in Oekraïne.

Mientje Wever uit Boxmeer liet zondagochtend 
horen dat ze, alhoewel ze bekendstaat als 
dialectdichteres, ook in het ABN de woorden 
heel goed te vinden weet. Persoonlijke 
observa�es, herinneringen aan haar moeder en 
aan de tafel waar haar broertje ooit zijn naam 
inkraste kwamen voorbij, maar ook een aubade 
aan haar woonplaats Boxmeer.

WijkTV De Valuwe maakte een verslag 
over deze ochtend.
Te bekijken op 8 devaluwe.nl

http://www.devaluwe.nl/wijktv/details/20150921-pozie-ontbijt-bij-verdeliet
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Van de akker en de tuin

oude tamme kastanjeboom

8 Wikipedia

vrucht van de tamme kastanje

8 Wikipedia

tamme kastanje in de zomer

8 Wikipedia 

der�g meter die een ouderdom van 
vierhonderd jaar kan bereiken.  
De stam is gedraaid en hee� een bast 
vol groeven of spleten. Het langwerpig 
blad kan wel 20 cm lang worden en is 
stekelig getand. De kastanje bloeit in 
mei of juni en er staan zowel mannelijke 
als vrouwelijke bloemen aan dezelfde 
boom. Er zijn dus geen twee bomen van 
een verschillend geslacht nodig om tot 
zaad (kastanjes) te komen.  
De mannelijke bloemen staan als in een 
bosje bloemen in een vaasje bijeen wat 
een typisch beeld gee�. De vrouwelijke 

bloemen zi�en in het hart daarvan en 
een stuk minder in aantal. De boom is 
betrekkelijk eenvoudig te kweken.  
Je zaait een aantal verzamelde kastanjes 
in een hoek van de tuin en met een vrij 

hoge luchtvoch�gheid en op kalkrijke 
(zand-) gronden kun je het jaar erop 
je eerste eigen kastanjes ontmoeten. 
Het verplanten van een jonge boom is 
eenvoudig en gaat goed, mits er dus 
al�jd bij vorstvrij en voch�g weer wordt 
verplant daar de wortels vorstgevoelig 
zijn. In het begin zeker voldoende water 
geven en zo ongeveer na het vierde jaar 
kun je zelf oogsten van je eigen boom. 

Frank Bekkers

Deze keer gaan we het hebben over 
de tamme kastanje. Anders dan de 
paardenkastanje, die we wel in de tuin 
hebben, ontberen we de eerste, dus wie 
weet vind ik nog wel een plaatsje. 
De twee zijn overigens geen familie 
van elkaar al zou de naam ervan dit wel 
doen vermoeden. Niet alleen in vorm 
en oorsprong verschillen ze maar ook 
van de eetbaarheid van de vruchten. 
Van de tamme kastanje kun je de 
vruchten namelijk wel eten maar van de 
paardenkastanje niet. 
Oorspronkelijk is de tamme kastanje 
a�oms�g van landen rond de 
Middellandse Zee. Er wordt aangenomen 
dat zo rond 200 voor Christus de Kelten 
op een handelstocht naar het zuiden 
een aantal boompjes mee naar huis 
noordwaarts namen. Verder namen ook 
de Romeinen deze vruchten in hun ransel 
mee �jdens hun veroveringstochten in 
onze streken, omdat ze deze graag aten. 
De naam kastanje of in het La�jn 
Castanea sa�va is waarschijnlijk afgeleid 
van de Griekse plaats Kastanéia, aan 
de Zwarte Zee. Het is een boom met 
een brede kroon van wel vij�ien tot 

Castanea sa�va

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castanea_sativa_fredville.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frucht_der_Edelkastanie.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edelkastanie_%28Castanea_sativa%29_1.jpg
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Van het land... in de pot

Bron: Wikipedia

Crème de Marrons
Een herfs�g, zoet familierecept. Crème de 
Marrons. 
Ik kan me niet veel meer herinneren uit mijn 
jeugd maar dit toetje wel. Het stond op tafel 
�jdens verjaardagen, feestdagen en soms 
tussendoor als er familie uit het Westen op 
bezoek kwam.  
Het is een simpel toetje, snel klaar en perfect om 
een paar dagen van tevoren klaar te maken.  
Zalig met een goede espresso.

voor 8-10 personen 
1 liter roomijs
500 gram kastanjepuree vanille (zorg wel dat 
je de gezoete versie hebt, anders wordt het 
echt niet lekker. De blikjes zijn te koop bij een 
goede speciaalzaak of maak het zelf.)
250 ml slagroom
een goede scheut Amare�o of andere 
notenlikeur
40 gram geroosterde amandelschaafsel

Klop de kastanjepasta los tot een smeuïge 
massa. Klop in een andere kom de slagroom 
zonder suiker lobbig, niet te s�jf. Klop het ijs 
los in een andere kom. Roer de kastanjepuree 
door het ijs, spatel daarna de slagroom erdoor. 
Notenlikeur toevoegen naar smaak. Laat de 
crème minstens 4 uur ops�jven in de vriezer. 
Haal het dessert een kwar�er voor gebruik 
uit de vriezer. Strooi er voor de garnering 
geroosterde amandelen over.
Bron: mytaste.nl 8

Zoete kastanjepuree zelf maken
Kastanjepuree is een 
seizoensdelicatesse die voor veel 
gerechten geschikt is. Bijvoorbeeld 
ijs, koekjes, cake, pudding enz. 
Kastanjes zijn ook heel gezond, zi�en 
vol mineralen, vitamines en vezels.
Ze beva�en veel minder calorieën 
dan andere noten en ze zijn mach�g. 
Gee� snel een vol gevoel. Heerlijke 
smaak en makkelijk te maken met 
behulp van de blender.

Recept voor zoete kastanjepuree
500 gram tamme kastanjes
150 gram bruine basterdsuiker
1 eetlepel honing
1 vanillestokje (of een half zakje vanille-suiker)
1 beetje water

Verwarm de oven op 180 graden.
Met een scherp mesje kruislings de pla�e kant 
inkerven.
Ongeveer 45 minuten op een bakplaat in het 
midden van de oven bakken tot de schil op- 
krult.
Haal de schil eraf en doe de kastanjes alvast in 
de blender.
Doe een bodempje water in een steelpannetje 
en los daarin de basterdsuiker, vanillesuiker en 
honing op.
Giet het suikerwater bij de kastanjes in  de 
blender en mix dit tot puree.
Haal het met een spatel eruit .
Is de puree nog te voch�g, kun je de massa 
terug doen in de pan en op laag vuur nog even 
laten indikken.
Bron: blenderworkshop.nl 8

http://www.mytaste.nl/click/index/13723199/ouiouichef.blogspot.nl
http://www.blenderworkshop.nl/best-beoordeelde-blender-recepten/blender%20recepten/418-kastanjepuree-zoete
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Vers van het land

Ode aan de kastanje

Oktober. Dagen zijn mistgrijs gekleed 
en wilde kastanjes vallen maar raak. 
Hun boom een kerel, zijn dos vol 
groene stekelbollen. Als dobbelstenen 
rollen ze weg, hun hoop gericht op boomhoog.

Onweerstaanbare pralines, 
rap door kleine handen opgeraapt, 
binnen als schat verloren gelegd – 
dood in minder dan een winter.

Herfs�jd kreupelt weken door. 
De zon bindt in, het loof gloeit na
totdat het oud en bruin wordt afgelegd,
de boom bloot naar zijn wortels keert
om zo kou te weerstaan. 

Alsof het niets is, schept de kastanjeboom 
na winter�jd als eerste nieuw blad. Lentekanjer – 

Inge Boulonois 
Uit:  Haast feestelijk; 

Utrecht: Schakel, 2007.
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Vreemde verschijnselen

Vigra 8 wolkensoorten.be

• Van de regen in de droge drup
Berichten waaruit blijkt dat er regen 
gevallen is bij een blauwe lucht. En of 
dat nog niet alles is, de regen is niet nat 
maar ‘droog’.
Bij alle vreemde natuurverschijnselen 
van de laatste jaren, zoals het regelma�g 
wegvallen en veranderen van de 
gravita�e, het verkeerd lopen van 
klokken, enorme gaten die overal in de 
grond vallen, diverse soorten dieren die 
plotseling massaal sterven en vogels die 
dood uit de lucht plegen te vallen, hele 
kolonies bijen die spoorloos verdwijnen, 
komt er dit dus ook nog bij! 

Als we van zware regenval niet eens 
meer nat worden, is het eind zoek.  
Er worden zoals gewoonlijk een aantal 
mogelijke verklaringen geopperd, maar 
geen van allen zijn echt bevredigend. 
Sommige mensen veronderstellen 
dat het kan liggen aan de chemische 
onkruidverdelgers die steeds meer 
gebruikt worden overal, maar dan rijst 
natuurlijk onmiddellijk de vraag: waarom 
beperkt zich het verschijnsel dan alleen 
tot bepaalde gebieden? Een feit is in 
elke geval dat deze droge regen, of 
‘Virga’ zoals sommigen denken, een 
weerfenomeen is wat optreedt doordat 
de neerslag lijkt te verdampen voordat 
het de grond raakt. 

“We hebben chemtrails en chemische 
wolken vandaag in Phoenix. Ik was 
toevallig aan de telefoon op de pa�o, 
en zag droge regen vallen, alléén in het 
zwembad! Het was niet nat! Je kon de 
regen niet voelen op de huid, er was 
geen regen op flagstones die gewoon 
droog bleven. Je kon het alleen zien in 
het zwembad en langs de dakgoot. De 
druppels waren glanzend en metallic-
ach�g.”
Bekijk een flim erover op 8 youtoube

 

• Mieren in de kringloop
Mieren zijn fascinerende dieren, dat 
bewijzen ze eens te meer in dit filmpje. 
Aanvankelijk lopen de insecten kriskras 
door elkaar, maar wanneer de iPhone 
begint te rinkelen, vormen ze een cirkel 
rond de telefoon. Wat veroorzaakt dit 
vreemde gedrag?
Volgens ViralVideoLab, die het filmpje 
op YouTube ze�e, is het gedrag te wijten 

aan een elektromagne�sche golf van de 
inkomende oproep.  
Nigel Andrew van de University of New 
England is het daarmee eens. Hij zegt 
dat mieren vaak magne�sme gebruiken 
om zich te oriënteren. “Mieren hebben 
magne�sche receptoren in hun 
antennes. Als ze ver moeten reizen, 
gebruiken ze magne�sche signalen om 
te weten waar noord, oost, zuid en west 
is”, aldus Andrew. 
Simon Robson, insectenspecialist 
bij de James Cook University, is een 
andere mening toegedaan. Volgens 
hem zijn de bewegingen een gevolg 
van het communica�esysteem van 
mieren. Robson beweert dat de mieren 
misschien ook zonder telefoon in een 
cirkel zouden lopen. …
8 hln.be

http://wolkensoorten.be/speciale-wolken/virga/
https://www.youtube.com/watch?v=_L0POXvvSKY
http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/2446838/2015/09/06/Waarom-gedragen-mieren-zich-zo-vreemd-rond-een-iPhone.dhtml
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Verdelietje

Autumn Leaves

The falling leaves
Dri� by my window.
The falling leaves of red and gold.

I see your lips,
the summer kisses,
the sunburned hands i used to hold.

Since you went away
the days grow longer
And soon i’ll hear old winter song
But i miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall

Since you went away
the days grow long
And soon i’ll hear old winter song
But i miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall

I miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall

Eva Cassidy
(geb. 1963 - gest. 1996)

Autumn Leaves 8 
gezongen door Eva Cassidy

te beluisteren en te bekijken op 

https://www.youtube.com/watch?v=xXBNlApwh0c
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Verwondering

De krekel en de mier

De krekel sjirpte dag en nacht, zo lang het zomer was,
Wijl buurvrouw mier bedrijvig op en neer kroop door ‘t gras.
“Ik vrolijk je wat op,” zei hij. “Kom, luister naar mijn lied.”
Zij schudde nijdig met haar kop: “Een mier die luiert niet!”

Toen na een �jd de vrieswind kwam, hield onze krekel op.
Geen lar�e of geen sprietje meer: droef schudde hij zijn kop.
Doorkoud en hongerig kroop hij naar ‘t warme mierennest.
“Ach, juffrouw mier, geef alsjeblie� wat eten voor de rest

Van deze barre winter. Ik betaal met rente terug,
Nog vóór augustus, krekelwoord en zweren doe ‘k niet vlug!”
“Je weet dat ik aan niemand leen,”
Zei buurvrouw mier toen heel gemeen.

“Wat deed je toen de zon nog straalde
En ik mijn voorraad binnenhaalde?”
“Ik zong voor jou,” zei zacht de krekel.
“Daaraan heb ik als mier een hekel!  
Toen zong je en nu ben je arm.
Dus dans nu maar, dan krijg je ‘t warm!”

Naar Jean de la Fontaine
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Verder kijken

Hier vind je interessante links 
over tuinen en nog veel meer

Film�p!
Once upon a forest
Regisseur: Luc Jacquet 

De makers van “March of the Pengiuns” 
nodigen je uit op een exo�sch avontuur 
naar het meest geheime en ongerepte 
oord op aarde: het oerwoud.  
Laat je betoveren door de wildernis 
van het amazonewoud alsof je er 
midden in zit. Cineast Luc Jacquet en 
bioloog Francis Halle zijn je gids op 
een duizelingwekkende reis door de 
prehistorische regenwouden, de grote 
groene longen en s�lle getuigen van 
onze planeet.

Dvd 1 disk 78:00 minuten maart 2014

Redder van regenwoud
U weet wel, Marc van Roosmalen, 
de wereldberoemde primatoloog, 
apenkenner, die �entallen planten- en 
diersoorten ontdekte en die in 2007 in 
Brazilië met een truc gevangen gezet 
werd en tot veer�en jaar cel werd 
veroordeeld vanwege ‘biopiraterij’? Na 
twee maanden in een mensonterende 
asgrauwe kerker geworpen te zijn, 
tezamen met veel ander ‘geboe�e’, 
werd hij weer vrijgelaten. Dit alles 
feitelijk omdat hij te veel diersoorten in 
de regenwouden ontdekte.
Lees meer op: 8 nieuwe-wildernis.nl

Een huis en tuin zonder gif
Jouw woning en je tuin zijn plekken 
waar je pre�g en gezond wilt leven. 
Dat kan heel goed zonder het milieu 
onnodig te belasten. Als je gaat klussen 
of tuinieren, kun je op het materiaal 
le�en. Schoonmaken en ongedierte 
bestrijden kan vaak prima zonder gif.
8 milieucentraal.nl

Dieren zijn net mensen
De dieren van Jeroen Bosch, door Frans 
de Waal. Ontdek wat mensen en dieren 
verbindt en anders maakt, niet bijster 
veel als we de schilder mogen geloven. 
8 psychologiemagazine.nl

Tuin der lusten, trip�ek van Jeroen Bosch 

(uitsnede)

http://www.nieuwe-wildernis.nl/index.php?id=194 
http://www.milieucentraal.nl/wonen/
8 psychologiemagazine.nlhttp://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/De-dieren-van-Jeroen-Bosch.htm?tag=Column
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Voer voor lezers

Hoe groeit mijn tuin
Auteur: Chris Beardshaw

De bekende BBC-
oudpresentator van het 
bekende programma 
Gardeners World combineert 

in dit boek wetenschappelijke kennis met 
ouderwetse botanische wijsheid en prak�sche 
handreikingen. Op toegankelijke wijze gee� hij 
inzicht in hoe de natuur werkt. Hoe groeit mijn 
tuin? Biedt zowel de beginnende als de ervaren 
tuinier een schat aan informa�e en helpt om het 
maximale uit elke tuin te halen. Het werk beschrij� 
in vijf hoofdstukken het ontstaan en kweken 
van planten, de groei ervan, voorwaarden voor 
goede groei, grondsoorten en tuinonderhoud. Het 
uitgangspunt bij al deze onderwerpen is de werking 
van de plant.

ISBN 9789058978127

Maaspad: wandelen 
naar de Noordzee in het 
stroomgebied van de Maas
Auteur: N. Gerrits

Voor wie niet het nog niet 
moe is om de schi�erende 

natuur van Nederland anders te ervaren kan 
met deze route zijn of haar hart ophalen. Vanaf 
Eijsden in Limburg wandel je in 20 etappes langs 
de maas naar de Noordzee. 415 km lang  kun je 
jezelf verwonderen over het moois om je heen. 
Duidelijke beschrijvingen, inclusief routekaart 
nemen je bij de hand. De rest is aan jezelf. 
Informa�e is ook te verkrijgen via  
8 maaspad.nl

ISBN 9789058817907

Natuurfotografie voor én 
door kids
Auteurs: Quiniver Tuinder en 
Frederiko Burger

Hoe word je een ‘echte’ 
natuurfotograaf? Met 

dit verrassende doe-boek! Voor kinderen 
die graag buiten zijn en (beter) willen leren 
fotograferen. Je hebt geen dure camera nodig, 
wel nieuwsgierigheid en enthousiasme. De natuur 
ontdekken en beleven, daar gaat het om! Een 
leuk en leerzaam boek geschreven door twee 
veer�enjarige jongens met een grote passie voor 
natuurfotografie. Hun kennis, ervaringen en 
enthousiasme en favoriete foto’s delen ze graag 
met jou en andere kinderen.

ISBN 9789050115209

http://www.maaspad.nl/
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Agenda

Hou onze facebookpagina in de 
gaten voor nieuwe ac�viteiten 
op de agenda.

Op vrijdag 18 december sluit Verdeliet voor 
een paar weken de poort tot en met dinsdag 
12 januari. Daarvoor en daarna zijn �jdens 
de openings�jden van de tuin (h)eerlijke 
wintergroenten en honing te koop in onze 
tuinwinkel. 

Tuinwerkdagen bij Verdeliet zijn: 
alle woensdagen  van  13.00  -  16.30
alle donderdagen van    9.00  -  16.30
alle zaterdagen     van  10.00  -  14.00 

Dit zijn ook de openings�jden  van  de tuin 
waarop je kunt rondkijken, een kopje thee of 
koffie kunt drinken, een boeketje kunt plukken. 
En je kunt de tuinwinkel bezoeken, waar onder 
andere planten, zaden, groenten, honing, en 
kaarten te koop zijn.

Het poë�sch ontbijt op zondag 20 december 
gaat niet door! In de kas is het dan te koud en in 
het gebouw  is de verbouwing nog volop aan de 
gang . 

Donderdag 28 januari is weer de landelijke 
gedichtendag als start van de week van de poëzie. 
De werkgroep dichter-bij-de-tuin is alvast aan het 
broeden op een mooie ac�viteit.

Wil je op de hoogte blijven van alle komende en 
nog te plannen Verdeliet-ac�viteiten, houd dan 
vooral ook onze facebookpagina en de locale 
kranten in de gaten.

https://www.facebook.com/pages/Wereldtuin-Verdeliet/685550204794782
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Veel dank aan
Hoera, het is zover, we beginnen met 
de verbouwing van het voormalig 
dierenverblijf tot een mooie en 
prak�sche werkruimte: keuken, 
cursusruimte, tevens kan�ne, aangepast 
toilet, atelier, tuinwinkel.

Twee jaar geleden hee� de firma  
Duits 8 voor ons de muren al 
geïsoleerd. Het zou mooi zijn als we nu 
ook het dak kunnen gaat aanpakken: 
asbest eraf en een nieuw dak erop! 
Wim Kol, Rien Hofmans en Rinus 
Jacobs (prach�g ontwerp, technische 
voorbereiding, bouwbegeleiding) 
hebben aangeboden om Verdeliet te 
helpen bij het realiseren van de plannen 
en daar zijn we ontze�end blij mee. 

Veel bedrijven in de regio dragen op 
verschillende manieren een steentje 
bij door ons bij deze verbouwing op 
allerlei manieren te ondersteunen. 
Daarvoor bedanken we hierbij alvast de 
firma Kepser 8  en tegelze�ersbedrijf 
Remmers 8 
  
In de volgende edi�e van Welig volgen 
er meer. Graag bekijken we ook wat 
Verdeliet in wederkerigheid voor deze 
bedrijven kan betekenen. 

Ardo van der Veeke van Vijvercentrum 
Overloon 8 bedanken we voor de 
vriendelijke offerte en de voortvarende 
manier waarop hij, samen met de 
medewerkers van Verdeliet, de 
renova�e van de grote vijver hee� 
aangepakt.
 
Op de streekproductenmarkt 
in Boxmeer die eind september 
plaatsvond maakten we kennis met 
oud-imker Tonny Verbeten uit Haps. 
De imkermaterialen die hij nog hee�, 
waaronder een honingslinger en enkele 
bijenkasten, schenkt hij aan Verdeliet. 
Wat een bijzonder gebaar !

Samen met glazenwasserij Cuijk  8 
kwam de Cuijkse brandweer 8 op 
een mooie zomeravond in ac�e in een 
poging het sterk vervuilde glazen dak 
van de kas schoon te spuiten. Een klein 
stukje is gelukt. We hopen s�lletjes 
op een vervolg van deze ac�e. De 
hoogwerker had veel bekijks van de 
buurtkinderen. 

Medewerkers van verschillende 
ves�gingen van Nutreco 8 kwamen 
vrijwillig de handen uit de mouwen 
steken. De sfeer was prima en er is veel 
werk verzet die dag!

Al vanaf de start van Verdeliet ze�en 
veel bedrijven, personen, organisa�es, 
instellingen zich belangeloos in om een 
bijdrage te leveren aan de Wereldtuin 
en haar doelstellingen. 
Op de pagina “Veel dank” in onze  
1e voorjaarsedi�e  passeert een groot 
aantal hiervan de revue.  
In elke edi�e van ons tuinblad Welig 
lichten wij er graag een paar uit. 

Wil je de eerdere edi�es van ons 
tuinblad lezen, ga dan naar onze 
website 8

Natuurvoedingswinkel Arnica in Cuijk 
hee� zijn deuren dit jaar gesloten.  
Bij opheffing van de vereniging hee� 
de ledenvergadering besloten een deel 
van het ba�g saldo aan Wereldtuin 
Verdeliet te schenken. Daar vinden we 
zeker een goede bestemming voor! Ook 
een vitrinekastje en wat andere spullen 
kregen een mooie, nieuwe plek in onze 
tuinwinkel.

http://duitsgroep.nl/
http://www.kepser.nl/nl/
http://www.remmerstegelzettersbedrijf.nl/pagina2.html
http://www.vijver.nl/
http://www.vijver.nl/
http://www.glazenwasserijcuijk.eu/
http://decuijksebrandweer.nl/
http://www.nutreco.com/
http://www.wereldtuinverdeliet.nl/
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Postadres
Secretariaat Vereniging Wereldtuin Verdeliet Land van 
Cuijk
Vlaamse Gaai 17, 5831 NC Boxmeer

via e-mail

Bank  
Rabobank NL68RABO0134700694 
voor lidmaatschap vereniging Wereldtuin Verdeliet 
€ 15,- per jaar
Triodos Bank NL95TRIO0197772501  
voor donateurs/gi�en

KvK 58612246

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 dan wel niet te 
plaatsen, indien zij dit nodig acht. 

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

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 via e-mail 

“Vriend” worden van Wereldtuin Verdeliet?
Informa�e hierover vind je op onze website.

Volg Verdeliet op Facebook

https://www.facebook.com/pages/Wereldtuin-Verdeliet/685550204794782
mailto:verdeliet@hotmail.com
mailto:verdeliet@hotmail.com
mailto:verdeliet@hotmail.com
mailto:verdeliet@hotmail.com
mailto:tekstinbeeld@hetnet.nl 
http://www.wereldtuinverdeliet.nl/
https://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Toermalijnlaan+40,+Cuijk&aq=0&oq=Toermalijnlaan+40&sll=52.212992,5.27937&sspn=5.338893,10.283203&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Toermalijnlaan+40,+5431+ZK+Cuijk&t=m&z=16&iwloc=A
mailto:verdeliet@hotmail.com
mailto:verdeliet@hotmail.com
mailto:verdeliet@hotmail.com
mailto:verdeliet@hotmail.com
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