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Verbinden

VERBINDING

Mijmerend over Verdeliet met de vraag 
iets te schrijven over “verbinding”, 
kwam ik via het groen van Verdeliet 
terecht bij het blauw van de blue zones.

Blauwe zones zijn gebieden op de 
wereld waar de mensen gemiddeld 
vaak meer dan 100 jaar worden. Dat 
is het geval op Sardinië  (Italië), in 
Okinawa (Japan), Nicoya (Costa Rica), 
Ikaria (Griekenland) en Loma Linda 
(Californië). Ze worden er niet zo maar 
oud met alle gebreken maar de mensen 
daar zijn vitaal, gelukkig en gezond. 
Die zones ontstaan niet vanzelf omdat 
de zon daar meer schijnt, hoewel dat 
natuurlijk mooi meegenomen is. Om 
blauwe zones te genereren moet je 
daaraan werken en je dient ze te onder-
houden. Dat lijkt me wel wat voor ons 
Verdelieters. 

Maar hoe ze dat dan doen is dan de 
eerste vraag. Meteen volgt de vraag 
van hoe wij daar tegenover staan  of 
hoe kunnen wij bij Verdeliet daaraan 
werken? En natuurlijk, hoe gaan wij 
dat thuis doen? Bij onderzoek kwamen 
een aantal voorwaarden naar boven. 
Zo eten mensen in deze gebieden 

gezond, dus veel groenten en fruit, 
peulvruchten, noten en zaden en in de 
meeste gebieden weinig of geen vlees 
en worden de maal�jden in ma�ge 
hoeveelheden in de late namiddag of 
vroege avond genu�gd. Er wordt niet 
gerookt en alcohol drinken kan, echter 
met mate. Onze tuin brengt de komende 
jaren groenten zonder gif op, dus daar 
zijn mogelijkheden. Schep je bord niet 
te vol en geniet van je eten. In beweging 
blijven is daarnaast zeker belangrijk, 
nu in de tuin is genoeg te doen dus 
daar hebben wij geen probleem mee. 
Tot zover de “gemakkelijke”, de fysieke 
voorwaarden. 
Nu wordt het las�ger. Relax, loop wat 
langzamer, zeg ik tegen mezelf. Het 
hoe� vandaag niet allemaal af. Daarom 
is het ook zo fijn dat er in het gedeelte 
van de tuin dat nog ontwikkeld gaat 
worden, hier en daar een bankje komt te 
staan voor dat zo nodige rustmomentje. 
Mensen in de blauwe zones hebben ’s 
morgens bij het opstaan een passie of 
een doel. Een passie is iets wat je fijn 
vindt om te doen of te ervaren, ook als 
je er geen geld voor krijgt. Je wordt er 
blij van door erover te praten. Dat heb 
ik bijvoorbeeld als ik praat over mijn 

kleinkinderen, mijn moestuin en ook als 
ik over Verdeliet vertel. Het nastreven 
van een doel gee� extra energie en ver-
hoogt de levensverwach�ng. 

Hét belangrijkste kenmerk van die 
blauwe zones, is de manier waarop 
mensen in deze zones zich met elkaar 
verbinden. In alle blauwe zones hebben 
mensen een zeer goed sociaal netwerk 
waarin mensen om elkaar geven, zorg 
voor elkaar hebben en het vooral goed 
hebben met elkaar. Ze brengen veel 
�jd door met die mensen bij wie ze 
zich veilig en pre�g voelen. Dat kan je 
familie zijn, maar dat hoe� helemaal 
niet. Het kunnen ook vrienden zijn of 
bijvoorbeeld je tuin- of klusmaatjes bij 
Verdeliet. Op Okinawa bijvoorbeeld 
kent men het begrip “Yuimara”. Het 
woord betekent le�erlijk “verbindende 
cirkel”. Mensen, vooral oudere mensen 
in de dorpen, passen op elkaar en 
bieden haast ins�nc�ef hulp. Daarnaast 
kennen ze het begrip “Moai”. Dit is te 
vertalen door “bijeenkomst voor een 
bepaald doel”. In grote lijnen is een 
Moai een groep vrienden, collega’s of 
kameraden die regelma�g bij elkaar 
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komt voor wederzijdse steun. Deze 
steun is zowel financieel, emo�oneel 
als sociaal. De leden hebben al�jd iets 
met elkaar gemeen. Moai is een soort 
natuurlijke steunkonvooien die je je 
hele leven volgen. Uiteindelijk hebben 
we elkaar nodig; vrienden, geliefden, 
familieleden en kennissen waaruit 
ons sociale netwerk en gemeenschap 
bestaat. Ze zijn onmisbaar voor ons 
welzijn. Een gevoel van saamhorigheid 
en verbondenheid met andere mensen 
houdt ons gezond, verlengt onze levens-
duur en maakt ons gelukkiger en meer 
voldaan. Dit is niet echt opzienbarend 
nieuws. We hebben het in ons hart 
al�jd al gevoeld. Het verschil is dat er nu 
volop wetenschappelijk bewijs voor is. 
Als ik zo naar de kenmerken van de 
blauwe zones kijk, dan lijkt het erop dat 
we met Verdeliet in de kiem een blauwe 
zone aan het scheppen zijn. Wat zou 
het geweldig zijn, als we een blauwe 
zone zouden kunnen maken en een 
Verdelie�amilie zouden kunnen vormen. 
Een familie waarin we zorg voor elkaar 
hebben, elkaar accepteren zoals we zijn 
en elkaar helpen waar we kunnen.

Marianne van Veen

Meer weten over blauwe zones? 
Kijk eens op: bluezones.com 8, Youtube, LongevityBlueZones 8,
Gesprek met Dirk Kaan over blauwe zones 8

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vendiagram.gif
http://www.bluezones.com/
https://www.youtube.com/user/LongevityBlueZones
https://www.youtube.com/watch?v=1TwRurtYuJU
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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 op donderdag, van 
9.00 - 16.30 uur en zaterdag van  
10.00 - 14.00 uur. 

Vanaf 8 januari is de tuin weer open.
 

terwijl de natuur zich terug trekt, 

denkt de mens vooruit
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Vermijmering

De oranje trilzwam

Mistroos�g weer, de herfst is inmiddels op kousenvoeten 
weggeslopen zonder dat iemand er erg in had en de 
winter hee� zijn intrede gedaan. De afgelopen dagen is 
het ’s ochtends ronduit guur, kil en onaangenaam als ik 
samen met mijn dochter naar school fiets. 
Ondanks het feit dat het maar �en minuten fietsen is, 
zijn wij in de deze �jd van het jaar bijna al�jd de enigen 
die op de fiets komen. Gemak dient de mens denk ik dan 
maar. Toch is het met de kop in de wind lekker om de 
wisseling van de seizoenen mee te maken en het komt 
nauwelijks een keer voor dat we nat worden. Het bos 
ruikt zo fris na een buitje, je hoort, ziet en ruikt op de 
fiets een hoop meer dan zoevend in de auto. 
Ik benijd die autokinderen niet. Oranje trilzwammen, 
verdord en bruin de varens met de hoop op lente, de 
geur van een kille dag of een winterzon en de filosofische 
gesprekken met mijn dochter van acht. Ik zou het niet 
willen missen en de tuin, ach ja de tuin, op wat snoeiwerk 
na op een mooie dag, het wordt wel weer lente.

Frank Bekkers
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Uit het veld Verdeliet... een prach�ge plek 
om te ontmoeten

Even voorstellen: mijn naam is Marjan 
van den Akker, getrouwd met Peter en 
woon in Katwijk.

Hoe ik bij Verdeliet terechtgekomen ben?
Zo’n 1,5 jaar geleden las ik in de krant 
een ar�kel over de start van Wereldtuin 
Verdeliet. Het sprak me meteen aan en 
het eerste wat me te binnen schoot was 
als ik ga stoppen met werken meld ik me 
daar aan als vrijwilligster, op dat moment 
niet wetende dat dat al sneller zou 
gebeuren dan voorzien. 

Een vriendin van mij a�endeerde me 
erop dat er een lezing over bodemstruc-
tuurverbetering gehouden zou worden 
in Cuijk. Aangezien zij een gigan�sch 
grote tuin hee� en ook alles van bodem-
structuren wil weten, beloofde ik haar 
om mee te gaan. Op die avond kwam ik 
mensen van Verdeliet tegen en maakte 
een babbeltje. Dat voelde meteen al 
goed.
Om uit te proberen hoe me het werken in 
deze tuin zou bevallen, meldde ik me aan 
voor NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersdag  
 

in maart. Ik had een topdag.
En oh, wat liepen er veel “soorten” 
mensen rond...

1 mei 2014 stopte ik met werken en 
kort daarop begon ik als vrijwillige 
medewerker bij Verdeliet.
Mijn eerste klusje was het planten van 
pompoenen en vol overgave stor�e ik me 
op deze taak.
Wat ik echter niet wist is dat er ook 
mensen met psychische en sociale 
kwetsbaarheid de tuin bezoeken. Een 
van hen hee� me die morgen met de 
pompoenen geholpen. 
Na 44 jaar in het bedrijfsleven gewerkt 
te hebben kwam ik in een hele andere 
wereld terecht, een wereld van 
ecologische producten, duurzaamheid, 
sociaal welzijn, alles low budget en 
mensen met andere achtergronden.  
Heel apart en wennen voor mij. Omdat ik 
geen zorg- of welzijnopleiding heb, moest 
ik puur op mijn gevoel  te werk gaan, 
maar dit maakt het medewerker zijn bij 
Verdeliet extra mooi. De groene vingers 
zi�en in mijn genen. 
Sinds mei  fiets ik elke donderdag 
fluitend naar de tuin en kom er met een 
voldaan gevoel vandaan. Heerlijk buiten 

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

zijn, werken aan een eerlijk product, 
mooie mensen om je heen, iets doen 
voor de maatschappij. Mijn vriendin 
vroeg laatst “wat doe je zoal de hele 
dag bij Verdeliet”? Ik somde op wat 
ik de dag ervoor gedaan had: de wc 
schoongemaakt, de spreekkamer mee 
helpen inrichten, de kassen opruimen, 
bonen plukken, kruidenhoekje aan-
planten. En na de middag nog een 
workshop van Janneke Tops gevolgd. 
Hoe afwisselend kan het zijn?  

Inmiddels is de honing van de eigen 
bijenstal bijna op, is onze winkel 
gerestyled en liggen de bonen te drogen 
die dienen als pootgoed voor het 
volgend jaar, hebben we basisschool 
De Zevensprong nog ontdaan van een 
aantal bruikbare zaken, zijn de kassen 
gerepareerd, brandt de verwarming en 
liggen er nog heel veel plannen op de 
plank om uitgewerkt te worden.  
Wij werken er met z’n allen hard aan om 
die te realiseren.

Het wachten is nu op de komende lente 
en nog meer bezoekers...
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Vliegers en kruipers in de tuin

Bron: Wikipedia

Bron: Wikipedia

De rosse vleermuis

Vleermuizen

In Vliegers en kruipers in de tuin staan 
in deze winteredi�e de vleermuizen 
centraal. In de folklore hebben en 
hadden ze niet zo’n goede naam, maar 
zoals al�jd, is het niet alles zoals het 
lijkt. Laten we de vleermuizen daarom 
eens nader bekijken.

Vleermuizen komen bijna overal op 
de wereld voor, met uitzondering van 
de Noord- en Zuidpool en een paar 
afgelegen eilanden. Het zijn de enige 
zoogdieren die kunnen vliegen en 
ze bestaan al zeker 60 miljoen jaren, 
dit weten we uit fossiele vondsten, 
bijvoorbeeld in Duitsland.

17 soorten
In Nederland komen ongeveer 17 
soorten vleermuizen voor die voor 
ons mensen vaak las�ge (soms 
wel 3000 insecten per nacht) eten. 
Vleermuizen zijn daarom hele nu�ge 
dieren. De meest voorkomende 
vleermuis in Nederland is de gewone 
dwergvleermuis, verder komen 
de laatvliegers, grootoren, rosse 
vleermuizen en watervleermuizen voor. 
Iedereen hee� wel eens een gewone 
dwergvleermuis gezien. Het zijn kleine 

vleermuizen met een vlinderach�g 
vlieggedrag. Ze vliegen ongeveer 4 tot 
5 meter hoog, soms zelfs hoger omdat 
de insecten hoger vliegen. Vaak vliegen 
ze door de straten van onze dorpen en 
steden. 

Ultrasoon geluid
Ze vangen hun prooi door een voor 
mensen een onhoorbaar geluid te 
maken. We noemen dat ultrasoon 
geluid. Dat ultrasone geluid weerkaatst 
op een insect, waarna het weerkaatste 
geluid door de vleermuis opgevangen 
wordt. Deze kan dan op die manier 
bepalen waar het insect vliegt. 
Vleermuizen hebben een heel goed en 
scherp gehoor; hun gezichtsvermogen is 
aanzienlijk minder. 

Bij ons in Nederland en de rest van 
Europa eten alle vleermuizen insecten. 

Zo zijn er vleermuizen in andere delen 
van de wereld, die alleen fruit, nectar 
of stuifmeel eten. Ja, er zijn er zelfs 
die alleen bloed of vlees als voedsel 
hebben. 

Winterslaap
Als het in de herfst kouder gaat worden, 
zijn er ook geen insecten meer die 
rondvliegen. De vleermuizen gaan 
in winterslaap. Ze kruipen dan weg 
in bijvoorbeeld de spouw van een 
muur, een zolder, een holle boom of 
in de kelder van een oud gebouw. De 
lichaamstemperatuur daalt naar 0-5° C 
en de hartslag zakt naar 2-5 slagen per 
uur.
In hun winterverblijf blijven de vleer-
muizen de hele winter, vaak roerloos, 
op hun kop hangen in afwach�ng 
van het voorjaar. Vleermuizen 
hangen vermoedelijk op hun kop om 
eenvoudiger weg te kunnen vliegen uit 
hun hol of spouwmuur, ze vallen als het 
ware, met hun kop naar voren gericht, 
uit hun hol en vliegen dan weg.
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Babyvleermuis, gebakerd

Wakker worden
Omstreeks maart - april komen de 
vleermuizen uit hun winterslaap en 
vliegen elke avond uit als het donker 
is geworden op zoek naar prooi. 
Vleermuizen vliegen in het donker om 
geen concurren�e te hebben van andere 
dieren die ook op insecten jagen. 
Verder is er dan ook minder kans 
om zelf opgegeten te worden door 
bijvoorbeeld een uil, kat of meeuw. 
Overdag slapen de vleermuizen 
ondersteboven (op hun kop) in holle 
bomen, zolders, spouwmuren en soms 
ook in vleermuiskasten, we noemen 
dat zomerverblijven. Vleermuizen 
overnachten dus niet, ze overdagen.

Kraamkolonie
De paar�jd bij vleermuizen loopt van 
augustus tot november. De vrouwtjes 
gaan dan op zoek naar een mannetje, 
hetgeen zeker bijzonder is te noemen 
omdat bij veel dieren het mannetje op 
zoek gaat naar een vrouwtje. Na het 
paren worden de vrouwtjes niet direct 
zwanger. Zij bewaren het sperma van 
het mannetje in een speciale klier. 
Pas in het volgend voorjaar wordt het 
vrouwtje drach�g. De reden hiervoor is 
dat er in het najaar heel weinig insecten 
rond vliegen, de moeder en het jong 

zouden daardoor te weinig eten krijgen. 
Vaak vormen drach�ge vrouwtjes van 
dezelfde soort een kraamkolonie, hier 
zijn geen mannetjes bij aanwezig. 
Een kraamkolonie is wel 25 tot 100 
vrouwtjes groot en is door het grote 
aantal dieren beter bestand tegen 
gevaar van buitenaf. De jongen zijn 
minder kwetsbaar omdat er al�jd wel 
een vrouwtje in de kraamkamer 

achterblij� als de andere vrouwtjes 
op jacht zijn naar insecten. Het jong 
wordt meestal in juni - juli geboren 
en gaat direct na de geboorte bij zijn 
moeder drinken. Soms vliegt het jong, 
als het nog klein is, met moeder mee, 
vastgeklemd aan haar borst. Gedurende 
de nacht, als het jong thuis is gebleven, 
komt het vrouwtje regelma�g terug van 
de jacht om het jong te laten drinken. 
Na ongeveer 3 weken gaat het jong 
vliegen en na ongeveer 6 weken kan het 

jong zelfstandig op jacht gaan.  
Na het uitvliegen van de jongen valt de 
kraamkolonie uiteen.

Beschermde soort
De vleermuizen in Nederland zijn streng 
beschermde dieren, ze mogen dus 
nooit gevangen, verstoord of gedood 
worden. Ook de verblijfplaatsen van 
vleermuizen zijn beschermd. Bij overlast 
(soms kan dat voorkomen) dienen 
vleermuisdeskundigen ingeschakeld 
te worden voor het oplossen van de 
overlast.  
Bij veel IVN-groepen in Nederland is  
wel een vleermuizenwerkgroep ac�ef.  
De leden van deze groepen worden 
vaak door par�culieren of de gemeente 
gevraagd om problemen op te lossen. 
Ook kan hulp gevraagd worden bij de 
Zoogdiervereniging in Nijmegen of de 
Vleermuiswerkgroep Nederland. 
Op internet zijn deze organisa�es een-
voudig te vinden. 
Kijk ook eens op vleermuis.net 8  

Sjef Demaret
IVN “De Maasvallei” te Boxmeer

Meer weten? Klik op de �tel en bekijk de 

filmpjes op 

Filmpje van een jonge vleermuis 8

Klokhuis Vleermuis 8

Flimpje jonge vleermuizen; verzorging 8 
(Engelstalig, weinig tekst)

Flimpje over hele jonge vleermuizen 8  

(aandoenlijk filmpje)

Vleermuizen en hun nu�ge func�e 8  
(Duitstalig)

Fruitvleermuis uit een net gered 8  

(Engelstalig, veel gesproken tekst) 

Echoloca�e vleermuizen 8
(duidelijk filmpje zonder tekst over hoe  

een vleermuis met ultrasoon geluid een insect 

weet te vinden)

http://www.vleermuis.net/
http://www.vleermuis.net/
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3ABAT.young-Tamil_Nadu-202.ogv
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2609/Vleermuis
https://www.youtube.com/watch?v=bbTWWWtFFUs
https://www.youtube.com/watch?v=Uuvaos1WHTk
https://www.youtube.com/watch?v=31WMJMfqUG4
https://www.youtube.com/watch?v=wAmH4PNvAEQ 
https://www.youtube.com/watch?v=14f3Makv5hQ
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Verlanglijstje

@

Coördina�e/begeleiding van de verbouwing van het 
gebouw.
Het asbestdak gaat eraf! Ja, onze plannen met 
het gebouwtje komen nu dichterbij, omdat onze 
fondsenwerving haar vruchten begint af te werpen. 
We gaan de boel degelijk op een milieuvriendelijke 
en duurzame manier verbouwen; goed geïsoleerd 
en met een vriendelijke uitstraling. Alle ruimten 
zullen te zijner �jd gaan voldoen aan de plannen 
die we met elkaar gemaakt hebben: goed sanitair, 
cursusruimte/kan�ne, winkelhoek, keuken, kantoortje 
en bergzolder. 
Een veranda aan de voorkant staat ook op ons 
verlanglijstje. Nu zijn we op zoek naar iemand, met 
veel verstand van zaken en aardig wat vrije �jd, die 
het leuk zou kunnen vinden om voor Wereldtuin 
Verdeliet dit op zich te nemen. Een gepensioneerde 
aannemer, bijvoorbeeld?

Groentenweegschaal die meer dan 1 kilo aankan!
Ja, die heerlijke Raja’s gaan we zeker komend seizoen 
ook weer verbouwen.
 

Meedenkers en doeners gevraagd, zowel “voor” als 
“achter” de schermen.
(bijvoorbeeld in de PR-werkgroep) als voor huis,-
tuin- en keukenwerkzaamheden en bij de organisa�e 
en begeleiding van allerlei ac�viteiten voor jeugd en 
volwassenen. 

Opleiding tot Imker
Heb je interesse om opgeleid te worden tot imker 
en ben je 16 jaar of ouder? Er gaat een fascinerende 
wereld voor je open. Na de basiscursus (start begin 
februari) kun je onder leiding van een ervaren imker, 
prak�jkervaring opdoen bij Wereldtuin Verdeliet. Daar 
kun je later met een klein groepje de zorg voor een 
aantal bijenvolken op je gaan nemen. Meer informa�e 
kun je opvragen via e-mail 

Hulp gezocht voor advies, materialen, planten, 
planning 
Naast de gewone tuinwerkzaamheden als 
grondverzorging, zaaien, opkweken, poten en planten, 
gaan we dit voorjaar aan de slag met het aanleggen 
van een natuurspeelplek voor kinderen op ons terrein. 
Ook de aanleg van de kruidentuin, het bouwen van 
een bijenstal en het inrichten/aanplanten van de 
omgeving ervan, staan op het programma. Hopelijk 
kunnen we ook de vijver en het gebied eromheen 
gaan aanpakken. Ken of ben je iemand met speciale 
kennis en/of interesse in een van deze ac�viteiten? 
Of ken je bijvoorbeeld een bedrijf dat iets voor ons 
zou kunnen/willen betekenen bij de realisa�e van 
bovenstaande plannen? Wij komen graag met hen 
in contact om te bekijken wat we voor elkaar zouden 
kunnen betekenen. 

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. 

Van ons verlanglijstje uit de 
najaarsedi�e van Welig kunnen 
we weer wat afstrepen. Want, 
hoera, we hebben nu Peter, die zich 
on�ermt over het gereedschap.  
Ook een ma�enklopper, stofzuiger 
en afvalemmers hebben we in-
middels in huis, door spontane 
ac�es van betrokken medewerkers. 

mailto:verdeliet@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Wereldtuin-Verdeliet/685550204794782
mailto:verdeliet@hotmail.com
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Ver weg - dichtbij

Tuinieren in Uganda

Wat voor ons een hobby is, is voor het gros 
van de mensen in Uganda hard werken. 
Diggen (graven) met de hele familie. De grond 
bewerken voor hun dagelijks voedsel, wat 
in de meeste gevallen mais en bruine bonen 
betekent. 

Groenten verbouwen
De grond is erg vruchtbaar, 
maar de mensen zijn a�ankelijk 
van het weer. Net voor het 
regenseizoen begint, moet je 
gaan planten, maar door de 
klimaatsverandering is dit voor 
de mensen steeds moeilijker in te 
scha�en en planten ze te vroeg of 
te laat met alle gevolgen van dien. 
Naast mais en bonen hee� bijna iedereen wel 
wat bananen rond het huis, de Matoke (kook-
banaan) en de Bogoya (zoete banaan).  
Er staan verder ook mangobomen en er 
worden veel varianten Greens (soort spinazie) 
geteeld. Op de markt zijn allerlei groentes te 
koop van bloemkool tot prei en veel ertussen 
in.
Voor mij is tuinieren een hobby en ik ben niet 
a�ankelijk van de oogst. Elke middag en in het 
weekeinde ben ik in de tuin te vinden. In de 
regen�jd, als alles goed groeit, is het dus iedere 

week het gras maaien en de hagen snoeien 
(zo’n 100 meter). Met enig succes ook groente 
verbouwen, vooral tomaten groeien er goed en 
de oogst is geweldig, en daarna drogen in de 
zon, in 2 dagen �jd heb je dan zongedroogde 

tomaten. Verder geven veel soorten 
bonen en kool oogst in overvloed. 
Voorral wi�e kool en Sukuma wiki (lijkt 
veel op boerenkool). Wiki in de naam is 
een verbastering van het Engelse week 
en betekent dat je wekelijks je por�e 
bladeren kunt snijden. 
Met succes asperges gekweekt. 
Zandheuveltjes gemaakt en het eerste 
jaar sprietjes. Het tweede jaar heuse 
groene asperges en daar lekkere soep 
van gemaakt.

Fruit
Aardbeien doen het er prima en enkele 
aardbeien op de yoghurt is ook echt een 
verwennerij ver van huis. 
Op de compound (omheinde leefgemeenschap) 
hebben we vele bananenplanten matoke en 
vele soorten bogoya’s. Bananenplanten dragen 
na ongeveer 10 maanden en na het oogsten 
hak je de stam om, daarmee geef je ruimte aan 
de jonge planten. 

Samen met zijn partner woonde 
en werkte Paul, nu medewerker bij 
Verdeliet, bijna 7 jaar in Oeganda.
Over zijn ervaringen met (moes)-
tuinieren, daar, vertelt hij hier. 
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Je dient de planten regelma�g uit te dunnen. 
Daarbij laat je 3 planten staan: de ’groot-
moeder’, de ‘moeder’ en het ‘kind’. Twee keer 
per jaar hebben we mango’s en de smaak is zo 
zoet en niet te vergelijken met de mango’s uit 
de supermarkt in Nederland. Trouwens, ook de 
prijs is niet te vergelijken. 
Tijdens het tuinieren, daar, ontmoet je wel wat 
anders dan bij Verdeliet. Een drietal ibissen, 
een aap die ook van bananen houdt of een 
slang boven je hoofd op een tak. In Uganda ben 
je veel vrijer en het is makkelijk om ook klein 
vee te houden zoals: kippen, eenden, konijnen 
en geiten en op die manier wordt de maal�jd 
zo goed als compleet. 

Dankbaar
De gewoonte in Uganda is elkaar te bedanken 
voor het goede werk wat je doet als ze je 
bezig zien. Onze vriend Bakali is meester in 
deze kunst en regelma�g krijg je ”well done” 
te horen. Als ik een wandeling maak met de 
honden kan ik de mensen, die aan het werk 
zijn in hun tuin, in het Luganda (in een van de 
ruim 50 talen in Uganda) toeroepen “webale 
okulima”, wat betekent  ”bedankt voor het 
graven”.  
Er volgen dan nog wat andere groeten in de 
lokale taal en mensen danken je voor het 
spreken van hun taal.

Wil je meer weten over zijn werk in 
Uganda? Kijk dan op kisoboka.nl 8 
  

Als afslui�ng: ik heb zaden meegenomen van 
de hibiscus die uiteindelijk een heerlijke thee 
gaan geven, goed voor de gezondheid. 
Dit jaar gaan ze bij Verdeliet de grond in en 
in augustus zijn jullie welkom voor een lekker 
kopje rooie hibiscusthee.

Paul van der Geest

http://www.kisoboka.nl/
http://www.kisoboka.nl/
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Van de akker en de tuin

Bron: Wikipedia

Helianthus tuberosus o�ewel

topinamboer tegen. Nu is het zeker niet 
zo dat ik alles wat me interessant lijkt 
ook in de tuin zet, maar deze aardpeer 
of Jeruzalem’s ar�chok, zoals hij ook 
genoemd wordt, leek me wel iets. 
Familie van de zonnebloem, gee� deze 
twee meter hoge plant mooie kleine 
zonnetjes. Hij werd door de boeren als 
afscheiding gebruikt en voor de komst 
van de aardappel in Europa als zodanig 
in het eten van alledag verwerkt. Nu dat 
wilde ik wel eens proberen, het enige 
nadeel dat ik kon vinden is dat hij nogal 
woekert. Op internet een pond poters 
besteld die na enkele dagen afgeleverd 
werden. De crea�eve vormen die deze 
knollen hebben, leiden bij mij tot twee 
gedachtes. Als dichter inspireren ze me 
en kan ik mijn verbeelding erop los laten 
maar hoe krijg ik die in hemelsnaam 
geschild.

Gezond, maar winderigheid opwekkend
Nu, daar hebben mijn tuinboeken een 
oplossing voor, als ze jong zijn gewoon 
in de schil koken en als ze wat ouder zijn 
dik schillen. Verder is het zo dat ze niet 
lang lekker blijven als je ze rooit, dus 
geen emmers vol in de kelder bewaren, 

maar rooien wat je nodig hebt. 
In mooie doorlatende grond kun je 
wel �en kilo per vierkante meter plant 
verkrijgen. De aardpeer bevat naast 
mineralen en vitamines A en C, veel 
inuline, dus voor mensen met diabetes 
is dit goed nieuws.  
Het hoge inulinegehalte zorgt wel voor 
winderigheid waar ik niet zo goed tegen 
kan. Ik kies er dan ook voor om ze te 
combineren met aardappels zodat je 
de krokante radijsach�ge smaak blij� 
proeven. In een salade zijn ook de jonge 
sprietjes in de zomer niet te versmaden. 
De planten kunnen goed tegen de vorst, 
gewoon in de tuin laten staan dus. 

Frank Bekkers

De winter is de perfecte �jd om eens 
door de catalogi, al dan niet via internet, 
te bladeren om eens te zien waarmee 
je de je ontvallen struiken, planten en 
bomen kunt vervangen. Nu dat valt dit 
jaar nogal mee, in mijn eigen voortuin 
hebben we een spar neergehaald die 
zijn groen had verruild voor bruin. In zijn 

plaats staat nu een papierberk, de 
schilferige bast wordt met de jaren 
mooier. Wel is het de bedoeling om 
her en der nog wat te verze�en maar 
dat is het dan wel. In de achtertuin, 
die hoofdzakelijk als moestuin dienst 
doet, is het een ander geval.  
De herfs�rambozen en bramen zijn 
gesnoeid, de aardbeien vrijgemaakt 

van onkruid, kortom er heerst op�-
misme en er is plaats om de ruimte 
weer te vullen met groente. Elk jaar op 
zoek naar interessante mogelijkheden 
werkte ik me dus vorig jaar gestaag door 
de anderhalve meter tuinboeken en �jd-
schri�en heen die uit de kast puilen.

Familie van de zonnebloem
In De Moestuin, een gra�s �jdschri� 
dat nu niet meer bestaat, maar ook 
in een aantal boeken kwam ik de 

De aardpeer - een vergeten groente

de aardpeer in bloei

knol van de aardpeer 
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Van het land... in de pot

Bron: Wikipedia

INGREDIENTEN 4 personen 

• 1 ui, gesnipperd 
• 1 teentje knoflook, fijngehakt 
• 100 g gerookt spek, in dunne reepjes 
• 100 g geroosterde en gepelde tamme kastanjes, 
    grofgehakt 
• boter 
• 200 g aardpeer (topinamboer), in plakjes 
• 1 liter vleesbouillon 
• peterselie, fijngehakt 
• broodcroutons

Bereidingswijze
Fruit de ui, knoflook, spekreepjes en kastanjes 
aan in een pan met wat boter. Voeg de plakjes 
aardpeer toe. Laat alles 15 minuten stoven en 
doe dan de (gezeefde) bouillon erbij. Breng op 
smaak met zout en peper. Serveer de soep in vier 
voorverwarmde diepe borden en garneer met de 
peterselie en broodcroutons.

Minder snel klaar, maar wel lekkerder: gebruik 
in plaats van kant-en-klare vleesbouillon een 
zelfgemaakte bouillon. Trek een donkere bouillon 
van geroosterde varkensbo�en of -ribbetjes met 
een bouquet garni en wi�e wijn. Laat de bouillon 
tenminste 2 uur opstaan.

Bron: Chef Adriaan van Raab van Canstein van 

restaurant Le Hollandais

Kastanjesoep met spek en aardpeer
gevonden op smulweb
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Vers van het land

Sneeuw

Het wit. 
Onhoorbaar is 
het wit. Slechts 
wat getrippel 
van vogelpoten 
heel omzichtig 
in de bange 
stilte van het 
wit. 

Onhoorbaar ligt 
het wit in de 
leeggeblazen ochtend. 
Ik schrijf er 
geen voetstappen 
in. 

Roland Jooris

uit: Blads�l
Antwerpen Gerd Segers 
1977
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Verdelietje

Banana Boat Song 
Harry Belafonte

Day-o, day-o
Daylight come and me wan’ go home
Day, me say day, me say day, me say day
Me say day, me say day-o
Daylight come and me wan’ go home

Work all night on a drink a rum
Daylight come and me wan’ go home
Stack banana �ll the mornin’ come
Daylight come and me wan’ go home

Come, Mister tally man, tally me banana
Daylight come and me wan’ go home
Come, Mister tally man, tally me banana
Daylight come and me wan’ go home

Li� six foot, seven foot, eight foot bunch
Daylight come and me wan’ go home
Six foot, seven foot, eight foot bunch
Daylight come and me wan’ go home

Day, me say day-o
Daylight come and me wan’ go home

Day, me say day, me say day, me say day, me say 
day, me say day
(Daylight come and me wan’ go home)

Harry Belafonte, Banana Boat Song8

Harry Belafonte in de Muppetshow 8

A beau�ful bunch, a ripe banana
(Daylight come and me wan’ go home)
Hide the deadly, black tarantula
(Daylight come and me wan’ go home)

Li� six foot, seven foot, eight foot bunch
Daylight come and me wan’ go home
Six foot, seven foot, eight foot bunch
Daylight come and me wan’ go home

Refrein

Day, me say day, me say day, me say day, me 
say day, me say day
(Daylight come and me wan’ go home)

Come, Mister tally man, tally me banana
Daylight come and me wan’ go home
Come, Mister tally man, tally me banana
Daylight come and me wan’ go home

Refrein

Day, me say day, me say day, me say day, me 
say day, me say day-o
Daylight come and me wan’ go home

De Banana Boat Song is geschreven 
door Irving Burgie en William 
A�away. (Er doen verschillende 
tekstversies de ronde)

te beluisteren en te bekijken op 

https://www.youtube.com/watch?v=6Tou8-Cz8is
https://www.youtube.com/watch?v=Euc9MMRtuSg
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Verwondering
Op expo��e naar de Noordpool

‘Dat is dat,’ zei Poeh. ‘En wat gaan we nu 
doen?’
‘We gaan met z’n allen op Expedi�e,’ 
zei Christoffer Robin terwijl hij opstond 
en het zand van zijn kleren veegde. 
‘Bedankt, Poeh.’
‘Op Expo��e!’ zei Poeh opgewonden. 
Daar ben ik nog nooit op geweest, als 
je ‘t mij vraagt. En waar gaan we op die 
Expo��e naartoe?’
‘Ex-pe-di-�e, malle ouwe Beer. Met een 
X erin!’
‘O,’ zei Poeh, ‘ik snap het.’ Maar eigenlijk 
snapte hij er niks van.
‘We gaan de Noordpool ontdekken.’
‘O,’ zei Poeh weer. ‘Wat is de Noord-
pool?’ vroeg hij.
‘Gewoon iets dat je ontdekken moet,’ zei 
Christoffer Robin vlug, want hij wist het 
zelf ook niet precies.
‘Jaja, ik snap het,’ zei Poeh, ‘en zijn 
beren daar goed in, in het ontdekken 
van zoiets?’
‘Nou en of! En Konijn en Kanga en alle 
anderen ook. Het is een Expedi�e. 
Een Expedi�e wil zeggen: iedereen in 
een lange rij. Als jij nu even tegen de 
anderen zegt dat ze zich klaar moeten 
maken, kijk ik ondertussen of mijn 
geweer het doet. En iedereen moet zijn 

eigen Proviand meenemen.’
‘Wát moeten ze meenemen?’
‘Iets te eten.’
‘O,’ zei Poeh opgelucht, ‘ik dacht dat 
je Proviand zei. Ik zal het ze meteen 
zeggen.’ En weg hobbelde hij.
De eerste die hij tegenkwam, was 
Konijn.
‘Hallo, Konijn,’ zei hij, ‘ben jij het?’
‘Laten we doen of ik het niet ben,’ zei 
Konijn, ‘kijken wat er dan gebeurt.’
‘Ik heb een boodschap voor je.’
‘Ik zal het hem geven.’
‘We gaan met z’n allen op Expo��e met 
Christoffer Robin.’
‘En als we erop zijn, wat dan?’
‘Nou, het is geloof ik een soort boot,’ zei 
Poeh.
‘O, dát...’
‘Ja. En we gaan een Pool of zoiets 
ontdekken. Pool betekent Paal in het 
Pools of een andere taal. Nou ja, in ieder 
geval gaan wij hem ontdekken.’
‘Wij dus,’ zei Konijn.
‘Ja. En we moeten provie-dinges 
meenemen om op te eten. Als we er 
tenminste trek in hebben. Zo, en nu ga 
ik naar Knorretje. Zeg jij het even tegen 
Kanga?’
Hij liet Konijn achter en liep vlug naar 

het huis van Knorretje. Knorretje zat 
voor zijn deur op de grond en was druk 
bezig de pluisjes van een paardebloem 
weg te blazen, heel benieuwd of het dit 
jaar, volgend jaar, op een goeie dag of 
nooit zou gebeuren. Hij had net ontdekt 
dat het ‘nooit’ zou zijn en probeerde 
zich te 
herinneren 
wat ‘het’ 
was. ‘Als het 
nou maar 
niet iets heel 
fijns is,’ dacht hij net toen Poeh kwam 
aangelopen.
‘O, Knor!’ riep Poeh opgewonden. 
‘We gaan op Expo��e! Met z’n allen 
en met eten mee en zo. We gaan iets 
ontdekken.’
‘Wat gaan we ontdekken?’ vroeg 
Knorretje een beetje zenuwach�g.
‘Zomaar wat.’
‘Niet iets wilds?’
‘Christoffer Robin hee� niets over wild 
gezegd. Wel dat er een X in zat.’
‘Helemaal niks?’ vroeg Knorretje erns�g. 
‘Maar als ze niks tussen hun tanden 
hebben, dan willen ze wat. Maar goed, 
als Christoffer Robin erbij is, ben ik 
nergens bang voor.’

Uit 
A.A.Milne

Winnie de Poeh
De volledige verzameling
verhalen en gedichten
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Even later stonden ze allemaal klaar 
op het hoogste punt van het Woud. 
De expedi�e begon. Voorop liepen 
Christoffer Robin en Konijn, 
daarachter Poeh en Knorretje; 
daarachter kwam Kanga met Roe in haar 
zak, en Uil; dan Iejoor en daar weer 
achter in een lange rij alle vrienden-en-
kennissen van Konijn.
‘Ik heb ze niet gevraagd, hoor,’ zei Konijn 

vlug, ‘ze kwamen zomaar uit 
zichzelf. Dat doen ze al�jd. 
Laat ze maar helemaal 
achteraan lopen, achter 
Iejoor.’
‘Volgens mij,’ zei Iejoor, 

‘gooi je daarmee de heleboel 
in de war. Ik had helemaal 

geen zin om mee te gaan op Expo... nou 
ja, wat Poeh zei. Ik ging alleen maar mee 
om jullie een plezier te doen. Maar nou 
ik er ben en jullie zeggen dat ik helemaal 
achteraan op de Expo... nou ja, je weet 
wel... moet, dan wil ik ook achteraan. 
Maar als ik af en toe eens even wil gaan 
zi�en om uit te rusten, en ik moet eerst 
een half dozijn van Konijns kleinere 
vrienden-en-kennissen opzij vegen, dan 
is dit geen Expo... je weet wel... meer, 
dan is het alleen maar Verward Gedoe.
Dat wou ik maar even zeggen.’
‘Ik begrijp heel goed wat Iejoor bedoelt,’ 

zei Uil, ‘en als je het mij vraagt...’
‘Ik vraag niemand wat,’ zei Iejoor. 
‘Ik zeg het alleen maar. Of we nou de
Noordpool gaan ontdekken of Twee 
Emmertjes Water Halen doen, achteraan 
is achteraan. Zo zie ik het.’
Vooraan in de rij riep iemand iets.
‘Voorwaarts!’ schreeuwde Christoffer 
Robin.
‘Voorwaarts!’ riepen Poeh en Knorretje.
‘Voorwaarts!’ riep Uil.
‘Voorwaarts!’ zei Konijn. ‘Laat me 
erdoor,’ en hij holde vlug naar de kop 
van de expedi�e waar Christoffer Robin 
was.
‘Nou goed,’ zei Iejoor, ‘dan gaan we. Als 
je mij straks maar niet de schuld gee�!’
En zo gingen ze dus op weg om de Pool 
te ontdekken. Onder het lopen praa�en
ze met elkaar over van alles en nog 
wat, behalve Poeh, die een lied liep te 
maken.
‘Zo, dat is het eerste couplet,’ zei hij 
tegen Knorretje, toen hij het helemaal 
af had.
‘Het eerste couplet van wat?’
‘Van mijn lied.’
‘Wat voor lied?’
‘Dit.’
‘Welk?’
‘Nou, als je luistert, kun je het horen.’
‘Hoe kun je nou weten dat ik niet 

luister?’
Daar had Poeh geen antwoord op en hij
begon dus maar te zingen.
‘Zij gingen op pad om de Pool te 
ontdekken, 
Konijn en Uil en Knor en iedereen;
Een Pool is een ding dat zich goed laat 
ontdekken
door Uil, door Konijn, door Knor. 
Iedereen. 
Christoffer Robin, lejoor en Poeh,
vrienden-en-kennissen rondom Konijn...
Al wist ook niet één waar die Pool dan 
moest zijn.
Hiep hiep voor Uil, voor Konijn. 

Iedereen!’

‘Sssst!’ zei Christoffer Robin en hij 
draaide zich om naar Poeh. ‘We komen 
nu bij een Gevaarlijke Plek.’
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Verder kijken

Groenten- en fruit-encyclopedie
Veggipedia bevat meer dan 230 groenten- en 
fruitsoorten voorzien waardevolle produc�nforma�e, 
feiten, weetjes en �ps. Van bereiding tot voedings-
waarden en van verkrijgbaarheid tot bewaaradvies en 
herkomst. Met behulp van de (streepjes)codes op de 
verpakking is hier informa�e te vinden over de teler 
of handelaar achter het product.  
Tip: Download ook de app in de App Store en 
Google Play zodat je direct de streepjescode op de 
verpakking kan inscannen! Ook bevat veggipedia 
meer dan 600 overheerlijke recepten met groenten 
en of fruit als hoofdingrediënt.

veggipedia.nl 8  

“Smakelijke” kunst 
Kunstschilder Joachim Beuckelaer (1533-1575) en 
de passie voor eten. De schilderijen van zijn oom en 
leermeester Pieter Aertsen zijn de bron geweest voor 
de vele markt- en keukenstukken van Beuckelaer. 
Op de schilderijen zijn voornamelijk personen te 
zien, die zich bezighouden met de bewerking of 
verkoop van levensmiddelen. De centrale beeltenis in 
de werken van Beuckelaer vormt vaak een afweer 
voor het Bijbelse tafereel op de achtergrond.  
Op deze manier probeerde hij de tegenstellingen 
tussen wereldse en spirituele waarden als morele 
boodschap over te brengen. Etenswaren uit ver-
schillende seizoenen worden afgebeeld als blijk 
van vernieuwde interesse in de dagelijkse realiteit 
op aarde, een aanklacht  tegen overdaad en de 

voorgestelde vruchten volkse metaforen voor liefde, 
ero�ek en seksualiteit.  
(Vrij naar wikipedia)
bbc.co.uk 8   
diashow van schilderijen van J. Beuckelaer

Wandeloogst 
Kun je madelie�es eten? Prikt verse brandnetel 
op je tong? Wat is een lekkere wilde snack? Hoe 
smaakt een paardenbloem? Krijg je lange oren 
en een wipstaartje als je veel wilde planten eet? 
Wie nieuwsgierig is naar het brede assor�ment 
van supermarkt de aarde zoals bloemen, wortels, 
blaadjes, bessen, noten, merg of sap kan mee op 
stap met Wandeloogst. Wandeloogst organiseert 
wandelingen, eetbare planten zoeken, proeven en 
bereiden. We gaan even terug in de �jd van de jagers 
en verzamelaars, toen het winkelwagentje een rieten 
mandje was en het eten gewoon op straat groeide. 
Een bijzondere wandeling met een smakelijk oogst.

wandeloogst.nl 8 

Hier vind je interessante links 
over tuinen en nog veel meer

http://www.veggipedia.nl/
http://www.veggipedia.nl/
http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/artists/joachim-beukelaer/paintings/slideshow#/10
http://www.wandeloogst.nl/
http://www.wandeloogst.nl/
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Voer voor lezers Uit de schaduw 
van Jac. P. Thijsse

Dit prach�g uitgevoerde 
boekje is een waardig 
eerbetoon aan Eli Heimans 
(1861-1914) die honderd 

jaar geleden is overleden. Marga Coesèl 
hee� een kort, krach�g en overtuigend boek 
geschreven over deze buitengewoon produc�eve 
natuurlie�ebber en docent. Het is bijna niet te 
geloven wat Heimans in zijn 53-jarige leven hee� 
bereikt en gedaan.  
Elke dag hee� hij geschreven en tekeningen 
gemaakt, en in dit boek staan veel voorbeelden 
van zijn produc�es. Toen hij in Amsterdam 
woonde, hee� hij met Jac. Thijsse een eigen Flora 
gemaakt, die de basis vormde voor de nog steeds 
in gebruik zijnde Heimans, Heinsius en Thijsse 
(HHT). Vanaf 1893 werkten Heimans en Thijsse 
samen. Ze schreven in totaal negen boekjes 
over de natuur, die door hun sprankelende 
tekst en fraaie plaatjes een groot succes waren. 
Daarnaast begonnen zij in 1896 het �jdschri� 
“De Levende Natuur” dat nog steeds bestaat. 
Diverse natuurminnende verenigingen werden 
opgericht: de Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging (nu KNNV), Natuurmonumenten en de 
Mycologische Vereeniging.

heimansenthijsses�ch�ng.nl 8

Teaming with Microbes/
Bodemvoedselweb
Auteurs Jeff Lowenfels en 
Wayne Lewis; vertaling Marc 
Siepman

Slimme tuiniers weten 
dat de bodem alles behalve een dooie boel is. 
Een gezonde bodem barst van het leven - niet 
alleen regenwormen en insecten, maar ook een 
verbijsterende hoeveelheid bacteriën, schimmels 
en andere micro-organismen.  
Het bodemvoedselweb is een complexe wereld 
vol met organismen die door hun interac�es 
een voedende omgeving creëren voor planten. 
Door jargon te vermijden maken de auteurs de 
voordelen van zorg voor het bodemvoedselweb 
voor een groot publiek bereikbaar, van ecologisch 
tuiniers tot weekendtuiniers die simpelweg 
gezonde, weelderige planten willen zonder 
het gebruik van chemicaliën. Eigenlijk zijn alle 
problemen die je in de tuin ervaart terug te voeren 
op hoe jij voor de bodem zorgt. Dus dat betekent 
dat de oplossingen heel dichtbij liggen, maar je 
hebt daar een klein beetje kennis voor nodig en 
die vind je in dit boek.

bodemvoedselweb.nl 8

Lekker vies; nu nog viezer
van Di�e Merle

Lekker vies; nu nog viezer is 
een vrolijk boek over alles wat 
uit je lijf komt. Maak nepsnot, 
nepkots of een mooie nepdrol 

en hou iedereen voor de gek. Lekker vies gaat over 
oorsmeer, snot en spuug. Hoe vaak laat jij een boer 
of een scheet? Ben jij een kne�erfabriek?  
In ieder geval is iedereen een slijmbal, want overal 
zit slijm. In je neus, je keel, je maag, je darmen. 
Pies is gezond, zeggen sommigen en drinken elke 
dag een glaasje pies. Hmm lekker of vies?
Met tekeningen van Georgien Overwater.

ISBN 8713791020240

di�emerle.nl 8

http://www.heimansenthijssestichting.nl/boekbesprekingheimans.php
http://www.heimansenthijssestichting.nl/boekbesprekingheimans.php
http://www.clubgroen.nl/het-bodemvoedselweb#
http://www.dittemerle.nl/lekkervies.htm
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Agenda

donderdag, 29 januari 
Start van de na�onale week van de poëzie 
2015. Het thema is deze keer: “Met zingen is de 
liefde begonnen”. 

donderdag, 29 januari en zaterdag, 31 januari 
Iedereen die dat leuk vindt mag tussen 10.00 
uur en 14.00 uur op de magneetwand in de tuin 
bij Verdeliet een tekst of gedicht komen maken. 
De magneetstrips (leeg of met woorden) en 
schrijf-materiaal zijn aanwezig. 
Als je wilt, maak een foto van je tekst en deel 
deze via de facebookpagina van Verdeliet.  
Je maakt dan kans op een leuke Verdeliet-
verrassing; er is ook een speciale prijs voor 
kinderen. De mooiste teksten worden gepub-
liceerd in de voorjaarsedi�e van ons digitale 
tuinblad Welig.

zaterdag, 31 januari 
Bezoekers kunnen niet alleen gedichten maken, 
maar kunnen tussen de middag bovendien 
genieten van (h)eerlijke, door Harold gekookte 
snert...

zaterdag, 21 en zondag, 22 februari 
Gra�s weekend workshop humisme in het kader 
van Interna�onaal Jaar van de Bodem (2015). 
Het doel is dat zoveel mogelijk mensen gaan 
beseffen hoe belangrijk een gezonde bodem is  
en wat we zelf daaraan kunnen bijdragen.  
De gra�s 2-daagse weekendworkshop 
(vrijwillige bijdrage is welkom) over dit thema 
wordt gegeven door de zeer bevlogen Marc 
Siepman. Voor meer informa�e en aanmelding 
kun je gaan naar zijn website  humisme.nl 8, 
gevoelvoorhumus.nl 8 
Kijk ook op jaarvandebodem.nl 8 

zaterdag, 21 maart 
Ook in 2015 organiseert het Oranje Fonds weer 
NLDoet, de landelijke vrijwilligersdag. Heb je 
ook zin om op de eerste lentedag bij Wereldtuin 
Verdeliet mee te komen klussen? Alleen of met 
een groepje vrienden, collega’s, familieleden?  
Ga naar de website van NLDoet 8; typ daarna 
Cuijk in en klik vervolgens op zoeken. Onder het 
kopje “Tuinklussen op de eerste lentedag bij 
Verdeliet” lees je de plannen voor die dag. Je 
kunt je daar ook aanmelden. Verdeliet ontvangt 
je met open armen. 

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

https://www.facebook.com/pages/Wereldtuin-Verdeliet/685550204794782
http://humisme.nl/
http://gevoelvoorhumus.nl/
http://jaarvandebodem.nl/
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus_zoeken
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zaterdag, 11 april
Ledenvergadering Verdeliet en Open Dag.
We combineren de ledenvergadering (ALV) 
van de Vereniging Wereldtuin Verdeliet met 
een Open Dag voor iedereen. Bijzonderheden 
over het programma voor die dag, volgen 
later en zullen te zijner �jd ook te vinden zijn 
op onze facebookpagina. Interesse om lid of 
vriend van Verdeliet te worden? Ga dan naar de 
colofonpagina (pagina 24) voor meer informa�e 
hierover.

Biologische lunch laatste zaterdag van de 
maand
Ook in het nieuwe jaar verzorgt Yvonne 
Kalkman van de Bron weer maandelijks een 
biologische lunch bij Wereldtuin Verdeliet. Je 
ervaart de heerlijke smaak van biologische 
producten zonder kunstma�ge toevoegingen. 
De eerstvolgende lunches zijn op de laatste 
zaterdagen van de maand: 
• 31 januari
• 28 februari
• 28 maart 
• 25 april 
Voor verdere informa�e en aanmelding kun je 
terecht op  debroncuijk.nl 8. 

Poë�sch ontbijt op de zondagochtend. 
Wereldtuin Verdeliet start in 2015 een smaak- 
volle nieuwe ac�viteit: het poë�sch ontbijt 
“Dichter bij de tuin”. Vier zondagochtenden van 
9.00-11.00 uur, aan het begin van elk seizoen,  
om te smullen van woorden, muziek, een broodje, 
een eitje en meer. Hou je van poëzie, reserveer 
dan alvast de volgende zondagochtenden: 
• Voorjaar: zondag, 22 maart
• Zomer: zondag, 21 juni
• Najaar: zondag, 20 september
• Winter: zondag, 20 december
Het ontbijt kost € 7,50 per persoon; aanmelden: 
per e-mail. 

Dat kan steeds tot de dinsdag voor het ontbijt. 
Ben er op �jd bij want het aantal plaatsen is 
beperkt!

mailto:verdeliet@hotmail.com
http://www.debroncuijk.nl/


23

Veel dank aan
Onze kas had een grote opknapbeurt 
nodig. De boel was verzakt, veel lekkages 
(en niet zo zuinig ook: op sommige 
plekken geen gedruppel maar een 
hele waterval) en de klimaatregeling 
had het ook begeven. Met behulp van 
de buurtbudge�en is de klus nu bijna 
geklaard. Nog wat kleinere lekkages die 
opgelost moeten worden maar het eind 
van de na�e ellende komt in zicht. De 
hele kas is aan een kant een stuk opge-
krikt, het glas is gerepareerd en de 
ramen kunnen ook weer open en dicht. 
Dank aan de firma ElektraPlus 8 

uit Linden die de repara�e van de 
elektro voor de klimaatregeling 
voor zijn rekening nam. De firma 
Verbiesen 8 en het kassenbouwbedrijf  
Vermeulen Groessen 8 berekenden, 
voor hun werkzaamheden aan de kas,  
een vriendelijke prijs voor Verdeliet.

Achter de haag van de toekoms�ge 
kruidentuin hebben we van gebruikte 
materialen een buitenloods gebouwd 

voor de opslag van o.a bouwmaterialen, 
hout en stenen, snippers enz.. Degelijk 
werk van een groepje vaste en inciden-
tele medewerkers. Alleen zat er nog 
geen dak op en we wilden de boel wel 
graag droog kunnen opslaan.  

Bart Cox van Karwei 8 hielp ons uit 
de brand met transparante dakplaten. 
Hij kwam ze in hoogsteigen persoon bij 
Verdeliet afleveren.

Waar we heel erg blij mee zijn is het feit dat 
we ons in de winter niet meer hoeven te 
verwarmen aan een bouwblazer (bedankt 
Henk, het was een prima noodoplossing) 
We hebben namelijk sinds kort gewoon 
verwarming in ons gebouwtje. 
Bedankt op�musonderwijs! 8 
Basisschool de Zevensprong in Cuijk 
verhuisde naar een nieuwe loca�e en 
Verdeliet mocht uit het oude gebouw 
een aantal zaken slopen die we goed 
konden gebruiken. Er bleek ook 
inderdaad  van alles te zijn wat we goed 
kunnen hergebruiken en hoera, ook 
een aantal  zeer bruikbare radiatoren. 
Het was echt een beetje luilekkerland 
toen we met een klein groepje 
enthousiastelingen, gereedschapskisten 
en een aanhanger onze slag gingen 
slaan. 

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. 

Hartverwarmend is verder ook: al die 
aardige mensen die op persoonlijke �tel 
op een of andere manier een bijdrage 
aan Wereldtuin Verdeliet leveren, in 
goederen dan wel diensten.

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

De firma van Haren Installa�es 8  
uit Cuijk ging vervolgens aan het werk 
om binnen in ons gebouwtje, met door 
Verdeliet-medewerkers verleende hand- 
en spandiensten, nieuwe leidingen aan 
te leggen, een verwarmingsketel op 
onze zolder te plaatsen, de radiatoren 
op te hangen en alles aan te sluiten. Ook 
van Haren sponsorde een stukje van de 
nota waarvoor onze bijzondere dank. 
Bij onze jaarafslui�ng in december,  met 
alle medewerkers,  zaten we bij elkaar in 
een lekker verwarmde stal.

In de najaarsedi�e 2014 van Welig 
schreven we dat op ons verlanglijstje 
ook versgekapte boomstammetjes 
staan, bedoeld om te experimenteren 
met  het zelf kweken van oester-
zwammen en shii-takes.
Houthandel Janssen 8 liet ons weten 
dat we in januari op een van hun 
kaploca�es langs mogen komen om 
stammetjes uit te zoeken. Een geweldig 
leuk aanbod! 

http://www.elektraplus.nl/
http://www.verbiesen-elektro.nl/
http://www.vermeulengroessen.nl/
https://www.karwei.nl/?gclid=CJiOmobs9cICFcPKtAodKRwA1Q
http://www.optimusonderwijs.nl/
http://www.wereldtuinverdeliet.nl/
http://www.vanharencuijk.nl/
http://www.rondhoutboxmeer.nl/
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Welig, wereldtuin in groei is een uitgave van 
Vereniging Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk en 
verschijnt als digitaal tuinblad 1x per seizoen. 
2e jaargang 
Winteredi�e 2015
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Frank Bekkers, Lonneke Willems, Bram van der Wurff 
 
Algemeen redac�eadres
verdeliet@hotmail.com  

Redac�eadres voor aanleveren van ar�kelen en 
beeldmateriaal 
teks�nbeeld@hetnet.nl  
Frank Bekkers 

Aan dit nummer werkten verder mee
Marjan van den Akker, Sjef Demaret,  
Paul van der Geest, Marianne van Veen
  
Ontwerp & Vormgeving Welig  
Uta J. Negelen

Fotografie en illustra�e
Marcel Heeres, Bram van der Wurff
Illustra�e venndiagram Uta Negelen
Bron aardpeer: zelfmaakrecepten.nl/aardpeer/
Bron verweg-dichtbij: kisoboka.nl

Ontwerp logo en huiss�jl
LaVerbe Marke�ng Design Online

Tuinadres
Toermalijnlaan 40
5431 ZK Cuijk
Website: www.wereldtuinverdeliet.nl 8
Pla�egrond: Toermalijnlaan 40 8

Openings�jden
De vaste tuinwerkdagen zijn op donderdag van  
9.00 - 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 - 14.00 uur. 
De tuinwinkel is op beide dagen geopend.
De tuin is al�jd te bezoeken “als de poort open staat” 
en bij, door Verdeliet georganiseerde, ac�viteiten. Van 
19 december t/m 7 januari is Wereldtuin Verdeliet 
gesloten. 
Over het bezoeken van de tuin op andere dagen, gebruik 
van de faciliteiten en verhuur van ruimten kun je 
informa�e vragen via e-mail
 
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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