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Verbinden

Wat de sterren voorspelden

Gaban Vederala was arts en astroloog op het 
eiland Sri Lanka. Hij was tot zijn zesenveer�gste 
vrijgezel gebleven, want de sterren hadden 
voorspeld dat hij een vroege dood zou sterven als 
hij eerder zou trouwen. Dus was Gaban toen hij 
zesenveer�g was nog steeds alleen.
Op een avond was Gaban naar de tempel 
geroepen om pelgrims te onderzoeken die ziek 
geworden waren. Een van hen was Menike, een 
levendig meisje van zes�en jaar.
Zij was meteen onder de indruk van Gaban.  
En elke keer wanneer hij de pelgrims een bezoek 
bracht, lachte zij naar hem.
Dit was de ouders van het meisje niet ontgaan. 
Toen zij weer thuis waren, schakelden ze een 
huwelijksmakelaar in om hun dochter aan de 
ouders van Gaban Vederala aan te bieden.
Gaban was wel geïnteresseerd. De ouders van 
Gaban gaven de horoscoop van hun zoon aan de 
ouders van het meisje. Op hun beurt kregen ze de 
horoscoop van Menike. Het bleek dat ze prach�g 
bij elkaar zouden passen. Volgens de sterren zou 
Menike Gaban welvaart brengen en als hij oud was 
zou zij hem goed verzorgen. 
Bovendien zou zij een kind baren en vooral daar 
was Gaban blij om. Weliswaar stond in zijn eigen 
horoscoop dat hij kinderloos zou blijven, maar 

daarover maakte hij zich niet druk. Menike zou 
een kind krijgen en nog wel een zoon!
Gaban wist niet hoe snel hij alles moest regelen. 
Beladen met voedsel en cadeaus bracht hij samen 
met zijn ouders een bezoek aan het ouderlijk huis 
van Menike. Kort daarop trouwden ze.
Het eerste jaar van hun huwelijk waren Gaban 
en Menike erg gelukkig. Maar na verloop van �jd 
werd dat minder, want Menike werd niet zwanger. 
De buren begonnen haar te mijden, want een 
onvruchtbare vrouw bracht ongeluk. Steeds vaker 
zat Menike s�ekem te huilen.
Maar nog een jaar later waren de problemen 
voorbij: Menike was zwanger. Gaban was dol-
gelukkig en Menike werd overal weer met open 
armen ontvangen. In april, een paar dagen voor 
het nieuwe jaar, werd hun zoon geboren.
‘Precies zijn vader,’ zeiden de mensen. ‘Dezelfde 
grote ogen. Dezelfde lange neus.’
Gaban trok de horoscoop van zijn zoon. Hij schrok 
van wat de sterren voorspelden en ging meteen op 
pelgrimstocht. Toen hij terugkwam, keek hij nog 
even bezorgd.
‘Is er iets mis?’ vroeg Menike ongerust.
‘Het is de horoscoop van onze zoon,’ bekende 
Gaban, ‘die voorspelt iets vreselijks. De vader zal 
sterven op de dag dat het kind 1 jaar, 3 maanden 

Verhalen uit de orale tradi�e 
waarin vrouwen, ondanks hun 
vaak ondergeschikte posi�e, 
door hun slimheid toch een 
belangrijke rol spelen. Het boek 
Wat de sterren voorspelden is 
uitgegeven in het kader van de 
Wereldvrouwenconven�e 1995 in 
Peking.
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en 9 dagen oud is.’
Menike ze�e grote ogen op van schrik. Verbijsterd 
ging ze zi�en en was een hele �jd sprakeloos.
En nu was het dus zover. Vandaag was hun zoon 
1 jaar, 3 maanden en 9 dagen oud. Maar de zon 
begon al te zakken en nog was er niets gebeurd. 
Gaban lag nog steeds in bed en Menike zat naast 
hem. Ze waren blij dat er eindelijk een eind kwam 
aan deze lange, bange dag.
Opeens hoorden ze buiten lawaai. 
Een schreeuw. Daarna s�lte. Gaban viel bijna flauw 
van schrik.
‘Wat was dat?’
Het duurde even voor Menike zich hersteld had.
‘Hoe moet ik dat weten?’ zei ze zenuwach�g.  
‘Zal ik gaan kijken?’
Er werd hard op de deur geklopt. Gaban en 
Menike verroerden zich niet. Gaban dacht dat zijn 
laatste uur geslagen had en klampte zich bevend 
vast aan zijn vrouw. Toen hoorden ze buiten 
iemand schreeuwen:
‘De jonge meester van hiernaast is in de put 
gevallen en verdronken!’
Menike kreunde. Ze maakte zich los van haar man 
en kromp in elkaar.
De hersenen van Gaban werkten op volle toeren. 
Wat was er allemaal aan de hand? Hij had geen 
fouten gemaakt in de horoscoop, dat wist hij zeker. 

Vandaag zou de vader van zijn zoon sterven door 
een ongeluk.
Plotseling drong de waarheid tot hem door.  
Hij begon te stralen van opluch�ng.
‘Menike, je bent een fantas�sche vrouw!’ zei hij. 
‘Ik blijf leven en ik heb een zoon.’
En weer vol levenslust stond Gaban op, opende 
alle ramen en deuren en liet de avond binnen.  
Hij was nergens meer bang voor.

Bron:

Wat de sterren voorsplden; verhalen uit Azië

Houten, Unieboek / Van Holkema & Warendorf [Novib]. 

1994. P. 87

Illustra�es: Luiz Henrique Yudo

Samenstelling: VADO-project.

ISBN 90 269 0160 7 (alleen nog tweedehands te koop)
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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 
woensdag van 13.00 - 16.30 u.
donderdag van 9.00 - 16.30 u.
zaterdag van 10.00 - 14.00 u.
 

de zomer is losgebarsten

de bijenstal is klaar voor ontvangst

de nieuwe mederwerkers / assistentbeheerders

‘Vivian goes green’ lunch

zomeroogst
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Vermijmering

Bobby James

bron: roses-guillot.nl

bron: jasperderuiter.com

Eind juni. Al wekenlang bloeien de rozen. In geel, 
oranje, zalmroze en donkerrood geven zij de tuin 
een onovertroffen zomerpracht die niet te evenaren 
is. Bij mijn rondtocht door de tuin, heb ik al�jd mijn 
snoeischaar bij de hand om uitgebloeide bloemen te 
verwijderen. Niet alle vallen echter ten prooi aan mijn 
snoeilust, anders missen we in het najaar de bo�els. Ik 
kan het nooit nalaten om heel even tussen de bijen en 
hommeltjes mijn neus dichtbij zo’n bloem te brengen 
en met mijn ogen dicht de geur te voelen. Friszuur, 
zonnig of zwoel en zwaar. In onze tuin hebben we ze 
in alle schakeringen. De Bobby James slingert zich om 
de pergola, zichzelf metend met de blauwe regen, wie 
van hen danst er het mooist? De grootste bloei van de 
eerste is er nu weer uit maar wat was het een wi�e 
wolk. Minder uitbundig, maar zeker zo mooi zijn de 
wilde soorten, de hondsroos en de heggenroos die ik 
her en der in de tuin heb geplant. Hun nederigheid 
in de zomer betaalt zich uit in het najaar met een 
overvloed aan bo�els, voor de vogels. En voor ons: 
jam. 

Frank Bekkers

Hommels insprireerden ook 
Nikolai Rimsky-Korsakov. Kijk 

en luister naar vlucht van de hommel 
door op het plaatje te klikken. 

http://www.roses-guillot.com
http://www.jasperderuiter.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=6QV1RGMLUKE
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Uit het veld Even voorstellen
Mijn naam is Mirjam van de 
Crommenacker, al bijna 43 jaar getrouwd 
met Dorus en samen hebben we 2 
kinderen en 2 kleinkinderen. In 1970 ben 
ik in Cuijk komen wonen en ik heb tot 
de VUT in november 2005 gewerkt als 
wijkverpleegkundige.
Sinds mei vorig jaar ben ik medewerker 
van Verdeliet. Ik had al diverse ar�kelen 
in de plaatselijke dagbladen gelezen over 
deze tuin en zag daar ook de namen van 
mij bekende personen bij staan, o.a. 
Ger�e en Dirk waarmee ik lang geleden 
in een strijdkoor heb gezongen.  
Uit nieuwsgierigheid maar ook uit inter-
esse ben ik op een zaterdag eens gaan 
kijken. Toevallig waren Ger�e en Dirk 
er en ik werd enthousiast ontvangen; ik 
kreeg een rondleiding en na afloop nog 
een tomatenplant mee naar huis en de 
uitnodiging om toch vooral eens terug 
te komen. De donderdag daarop ben ik 
teruggegaan en vanaf dat moment had ik 
er weer een hobby bij!
Thuis heb ik een bloementuin waar ik 
met veel plezier in werk. Van groenten 
zaaien en poten heb ik geen verstand, 
maar gelukkig zijn er genoeg deskundigen 
die zeggen wat ik moet doen en zo 

langzamerhand leer ik een heleboel. 
Deze winter hebben we natuurlijk 
niet zoveel in de Verdelie�uin kunnen 
doen maar hebben veel binnenshuis 
opgeruimd en opgeknapt in de kas en het 
gebouw. Nu het voorjaar wordt is er weer 
volop werk te doen.
We zijn begonnen met een “les” van 
Harry, waarbij we leerden hoe we 
op een ergonomische manier het 
tuingereedschap moeten hanteren, 
zonder de rug teveel te belasten.  
Het lijkt heel simpel om te schoffelen, 
met de bats zand te verplaatsen en met 
de woelvork de aarde los te maken, maar 
het viel niet al�jd mee; je bent gauw 
geneigd té veel met de rug te doen en té 
weinig met de armen en benen.  
Nu zijn we druk bezig de grond te be-
werken zodat er straks van alles in kan 
groeien. Er zijn al worteltjes gezaaid 
en knoflook en sjalotjes geplant. In de 
kas staan de bietjes en de tuinbonen te 
popelen om naar buiten te mogen!
Behalve groente en kruiden kweken 
gebeurt er nog veel meer. Er wordt 
gewerkt aan een bijenstal, een natuur-
speelplek en een belevingstuin. Ik zit in 
de werkgroep die de koffie- en theehoek 

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

in de kas gaat inrichten. Daar komt een 
hoop denkwerk bij kijken om maar niet 
te spreken over de inrich�ng: banken, 
stoelen, tafels, lampen, gordijnen, 
kinderspeelhoek, koffiebar e.d. en 
het moet ook nog binnen het budget 
passen. We streven ernaar om hem in 
de zomer klaar te hebben en bij deze 
nodig ik iedereen uit eens langs te 
komen in onze nieuwe koffiehoek!
Ik kan nog veel meer vertellen:
Hoe leuk het is om het proces mee te 
maken van bonen in de grond stoppen, 
zien hoe daar een plant uitgroeit waar 
bonen aan gaan groeien, deze zelf te 
oogsten en ‘s avonds thuis op te eten. 
Dat zijn de lekkerste bonen van de hele 
wereld!
Dat ik zo geniet van het sociale ge-
beuren, de gezelligheid, al die mensen 
die er werken of even binnen komen 
wandelen.
Dat ik – ondanks of dankzij het af en 
toe flink doorwerken – er een enorme 
energie van krijg, zodat ik thuis ook nog 
eens aan de gang ga!
Kortom, ik ben blij met Verdeliet 
en hoop er nog lang van te kunnen 
genieten.
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Vliegers en kruipers in de tuin

Oorwormen

Over oorwormen is op internet is veel te vinden, 
bijvoorbeeld op Wikipedia 8 
De stukjes over het weren en het bestrijden van deze 
nu�ge insecten zijn eigenlijk het interessants, want  
daar lees je juist hoe bijzonder ze zijn. En hoe je ze slim 
en vriendelijk kunt weren.
Hieronder kun je drie van die ar�kelen aanklikken.

kijk-op-ongedierte.nl 8
tuinieren.nl/tuinnieuws 8
tuinkrant.com/ar�kel/oorwormen-zijn-bijzonder-nu�g 8

Kunstenares José Haggenburg gaf ons blad een paar van 
haar papieren exemplaren. Tekst en uitleg leek ons niet 
nodig.

Bram van der Wurff

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorwormen
https://www.kijk-op-ongedierte.nl/bestrijding-kruipend-ongedierte/oorwormen-bestrijden
http://www.tuinieren.nl/tuinnieuws/tuinbeestjes/koester-de-oorworm.html
http://www.tuinkrant.com/artikel/oorwormen-zijn-bijzonder-nuttig-bestrijding-vliegen-rupsen-bladluizen-bladvlooien-maden-rups 
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Verlanglijstje

2 of 3 kruiwagens
We kruien heel wat af bij Verdeliet. Wij willen erg 
graag nog 2 of 3 kruiwagens meer hebben, dan 
hoeven we niet op elkaar te wachten.

Laarzenborstels
We merken het ook aan alle moddersporen in ons 
gebouwtje: de oogst is in volle gang en er wordt 
flink op het land gewerkt. Een paar degelijke 
laarzenborstels buiten bij de ingang zouden enorm 
veel troep binnen kunnen voorkomen. 

Bankjes van hout of steen
We willen natuurlijk niet alleen buiten werken, maar 
ook buiten genieten. Bankjes van hout of steen om op 
veel plekken in de tuin lekker te kunnen zi�en, daar 
zouden wij en de bezoekers van de tuin heel blij mee 
zijn.

Flink gasfornuis met wokbrander, een afzuigkap, 
dubbele wasbak, een oven, koelkast of koel-, 
werktafel, roestvrije werkbladen, een vaatwasser
Eindelijk is het zover, de verbouwing van ons 
“voormalige dierenverblijf” komt in zicht. 
De eerste plannen en tekeningen zijn gemaakt. Wim 
Kol en Rien Hofmans staan ons met raad en daad 
bij. We beginnen met de toekoms�ge keuken die 
semiprofessioneel van inrich�ng wordt met een 
vriendelijke uitstraling. Deze woonkeuken, kan ook 
voor andere bijeenkomsten dienst gaan doen. Zo 
kunnen er bijvoorbeeld workshops worden gegeven. 
We gaan dus op zoek naar een flink gasfornuis 

met wokbrander, een afzuigkap, dubbele wasbak, 
een oven, koelkast of koel-, werktafel, roestvrije 
werkbladen, een vaatwasser. Wie helpt ons zoeken?

Sanitair
Het plafond gaan we een eigen�jdse opkikker geven 
en beter isoleren, de toiletruimte wordt vergroot en 
opnieuw ingericht, zodat deze ook toegankelijk wordt 
voor mindervaliden. Sanitair zoeken we dus ook.

Restpar�jtjes dubbel hardgebakken vloertegels
De vloer in het hele gebouwtje, zo’n 130 m², wordt 
één tegelvloer. We sparen nu voor grote en kleine 
restpar�jtjes dubbel hardgebakken vloertegels (voor 
de keuken zo’n 35 m²). Alle kleuren en hoeveelheden 
zijn welkom. We zijn al een heel stuk op weg geholpen 
door Remmers tegelze�ersbedrijf uit Overasselt, die 
voor ons hun oude voorraden doorgespit hebben en 
een flinke aanhanger met van alles en nog wat aan 
bruikbare materialen kwam brengen.

Deskundige klussers
Nu zoeken we nog een paar enthousiaste mensen, 
met verstand van zaken over alles wat er zo bij bouw 
en verbouw komt kijken, die �jd en zin hebben 
om ons de komende periode af en toe te komen 
versterken. Dat kan van voor van alles zijn. Leidingen 
leggen of verplaatsen, nieuwe aanslui�ngen en afvoer 
maken, schilderwerk, heel veel tegels ze�en en 
leggen, sanitair plaatsen enz. We ontvangen ze met 
open armen. Zegt ’t voort!

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. 

Groenteweegschaal

De groenteweegschaal kan van ons 
vorige verlanglijstje afgestreept 
worden.  
De ouders van Peter hadden vroeger 
een groentewinkel. Hun prach�ge 
oude exemplaar doet nu mooi dienst 
bij Verdeliet.

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

Dichter bij de tuin

het groeigedicht winnares van het groeigedicht

Een impressie

Het was voor alle zintuigen smullen �jdens 
het eerste poë�sch ontbijt op zondag 21 
juni in de kas van Wereld�jd Verdeliet. 

Smullen van het heerlijke brood, jams, 
sapjes, fruit en meer lekkers.  
Smullen van de fluitmuziek van Wies de 
Waard. Smullen van de dichters Monica 
Boschman en Adriaen Willemsz en van 
verteller Bram van der Wurff. 
De deelnemers gaven woorden aan een 
onvoltooid groeigedicht, op dezelfde wijze 
zoals het woord ontbijten ooit begonnen 

is, beginnen te bijten, maar in de 
kas op het schoolbord: beginnen te 
dichten.

Perelaere

We lopen op de dijk
langs perenbomen.
Een zee van zacht
in meisjesdrachte witste wit
onder een blauwe hemel.
We houden onze adem in
verlangen niets dan alles
en naar alles vast te houden.
We drinken lente
waar perensap al bedding
maar geen noodzaak hee�
en peren slechts
belo�e zijn.

Monica Boschman

Narcissus

Was water de spiegel, Narcissus
waarin wij ons verloren.
De zinnen te buiten,
verklee� aan het beeld, raken
de woorden los.
Dromend verglijdt het leven.

Wat rest ons Narcissus,
nu de droom is verdampt,
geblakerd de aarde
door een verzengende �jd.

Adriaen Willemsz

Ozo heppie

Ik voel me ozo heppie,
zo heppie deze dag
en als je vraagt: wat heppie
als ik eens vragen mag,
dan zeg ik: hoe wat heppie,
wat heppik aan die vraag,
heppie nooit dat heppieje
dat ik hep vandaag? 

Joke van Leeuwen, zie colofon

voorgedragen door Bram van der Wurff

Een kleine greep uit de voordrachten
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genieten van (h)eerlijk eten

luisteren naar muziek 

 woorden

�jd voor een goed gesprek

Dit jaar zijn de volgende poë�sch 
ontbijten op zondag 20 september en 
zondag 20 december.  
Wie wil dat niet meemaken?  
Je kunt je voor een poë�sch ontbijt 
inschrijven via het e-mailadres van 
Verdeliet.

mooie
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Van de akker en de tuin

boombieb.nlboomzoeker.nl

Prunus  in Appeltern

tezamen vormt het een oudroze zee. In 
de zomer is het uitstekend toeven onder 
de koepelvormige bladertooi die niet te 
dicht is maar een fijne parasol van licht 
en schaduw vormt. 
Anders is het gesteld aan de achterzijde 
in mijn frui�uin. Deze donkere kers is 
geënt op de wilde soort die van oudsher 
in Zuid-Limburg voorkomt, maar ook 
op andere plaatsen op niet te arme 
grond goed wil groeien. Te herkennen 
zijn alle kersen aan de horizontale 
streepjes op de wat roodgekleurde bast. 
Het hout is schi�erend gevlamd en je 
kunt het spiegelglad afwerken, zodat 
ik het ook gebruik om houtsculpturen 
van te vormen. De boom hee� wel 
een nadeel, namelijk de neiging om te 
groot te worden dus als je dat niet wilt, 
is snoeien het devies. Anders dan bij 
veel anders soorten fruit moet je dit 
niet in de winter doen, omdat de kans 
op loodglansziekte dan groot is, maar 
snoei in de zomer, zodat wonden zich zo 
snel mogelijk kunnen sluiten. Een ander 
probleem kan gomziekte zijn. Het lijkt 
op vruchtboomkanker zoals bij appels 
en peren en kan dus twijgen en takken 
doden. De eerste tekenen zijn geel 

verkleurende verwelkende bladeren en 
ingezonken stukken op de takken.

Verwijder de aangetaste delen en 
verbrand ze. Geef de boom nadien extra 
mest en kalk en zorg voor een goede 
drainage. 
Indien alles goed is gegaan en ik vol trots 
met mijn oogst de keuken in kom, voel ik 
me de koning te rijk. 

Frank Bekkers

We hebben alweer de midzomer gehad. 
Na de langste dag ligt de zomer aan 
onze voeten en ver in het verschiet 
de koelte van de herfst. Momenteel 
vertoeven wij meer buitens- dan 
binnenshuis, hoewel je gedurende deze 
hi�egolf (temperaturen tot 38 graden 
Celsius) niet al te veel moet doen. 
Vanmorgen heb ik de eerste kersen 
geplukt en alhoewel het net er nog niet 
geheel over gespannen was en de vogels 
(lees merels) al hun deel hebben gehad, 
heb ik een mooi mandje vol kunnen 
plukken. In onze tuin hebben we twee 
soorten prunus (kersen). In de voortuin 
een Japanse kers die in het voorjaar als 
zij bloeit een suikerspin gelijkt. 

Deze vinden wij op haar mooist als de 
bloemen nog niet geheel open en het 
bruinige blad al tevoorschijn komt, 

De kers

http://www.bomenbieb.nl
http://www.bomenzoeker.nl/share/plantgroot/6893.jpg
http://www.appeltern.nl/
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Van het land... in de pot

Een clafou�s is een Frans gebak van kersen, dat als 
nagerecht wordt gegeten. Het wordt gemaakt met 
kersen, die worden overgoten met een beslag van 
eieren, melk, bloem en suiker. Sommige varianten 
beva�en ook gesmolten boter of room.  
Clafou�s wordt in de oven gebakken en wordt 
meestal lauwwarm geserveerd.
Omdat het beslag lijkt op pannenkoekenbeslag, lijkt 
de clafou�s op een dikke, gevulde pannenkoek.

Recept NRC / Joep Habets
Voor vier royale por�es
• 50 g bloem
• 50 g amandelmeel *)
• 2 dl volle melk
• 1,25 dl slagroom
• 2 eieren
• 30 g suiker
• 350 g kersen (desgewenst ontpit, red.)
• rasp van de schil van een halve citroen
• een snuf zout
• een klont boter
• poedersuiker

1. Verwarm oven voor op 200 graden.
2. Vet een lage ovenschaal in met boter.
3. Maak een beslag van de ingrediënten behalve de 
  kersen.
4. Leg de gewassen en ontsteelde kersen in de 
  schaal. Giet het beslag over de kersen.
5. Zet de clafou�s midden in de oven. Bak hem gaar  
 en lichtbruin in ongeveer 30 minuten.
6. Bestrooi de nog hete clafou�s met poedersuiker.  
 Laat hem tot lauwwarm a�oelen, dan is hij het 
 lekkerst.

Waarschuw de tafelgenoten voor eventuele pi�en.

*) Amandelmeel is vaak te krijgen in de biologische 

supermarkt en bij natuurvoedingswinkels. Het is te 

vervangen door fijn gemalen amandelsnippers.

Gevonden op zelfmaakrecepten.nl

Clafou�s met kersen
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Vers van het land

Gezoem in de verzentuin waar
Ieder gedicht een struik met elk
Zijn aangeschapen grilligheid
En zijn lome hand naar omhoog.

Let niet op de trillende man
Die bloem na bloem zo tomeloos
Staat te beruiken alsof hij
Van de geur alleen moet leven ----

Alsof hij liefst vliesvleugelig
Rondjes vloog van het ene atoom
Naar het andere tot hij te 
Zwaar van zoe�gheid zichzelf opzoog.

Hendrik van Teylingen
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Verdelietje

Summer�me

Summer�me,
And the livin’ is easy
Fish are jumpin’
And the co�on is high

Oh, Your daddy’s rich
And your mamma’s good lookin’
So hush li�le baby
Don’t you cry

One of these mornings
You’re going to rise up singing
Then you’ll spread your wings
And you’ll take to the sky

But ‘�l that morning
There’s a’nothing can harm you
With your daddy and mammy 
Standing by
Don’t you cry

Componist: George Gershwin,
tekstdichter:  Edwin Du Bose Heyward

te beluisteren en te bekijken op 

Summer�me, Ella Fitzgerald 8

https://www.youtube.com/watch?v=u2bigf337aU
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Verwondering
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Verder kijken

Geen patenten op zaden potverdorie! 
supermacht.nl 8
Op 4 maart zond Zembla de documentaire   
́De Monsanto-methode ́ uit. Daarin wordt uitgelegd hoe 
dit bedrijf (en andere mul�na�onals) de tradi�onele 
veredelingssector kapot maakt door het patenteren 
van nieuwe groenterassen en hoe het daarmee een 
groot deel van de wereldvoedselproduc�e in handen 
te krijgt. Dit voorjaar doet het Europees Octrooibureau 
(EOB; EPO, European Patent Office) een heel belangrijke 
uitspraak over de principiële vraag of dit soort patenten 
geoorloofd zijn. Reden te meer om op 23 mei mee 
te lopen �jdens de Mars tegen Monsanto! (met veel 
weblinks).
De Zembla-uitzending begint met de constatering dat 
er zonder groentezaad geen menselijk leven mogelijk 
is en dat de handel in zaad zeer lucra�ef is. Een kilo 
tomatenzaad hee� méér waarde dan 1 kilo goud. Want 
1 kilo tomatenzaad bevat enorm veel zaden en met elk 
zaadje kun je tot 50 kilo tomaten telen.

Recepten zonder rare E-nummers of andere 
ongewenste toevoegingen
eetspira�e.nl 8
De schrijfster opent met de tekst: 
Al vanaf dat ik klein was, vind ik koken geweldig! Dat 
komt waarschijnlijk mede door mijn Indonesische roots. 
Mijn oma stond uren in de keuken en kon heerlijk 
koken. Ik hielp haar van kleins af aan al met eitjes pellen 
en onder haar keukentafel stond regelma�g een emmer 
met een door mijn oom vers gevangen vis. Oma maakte 

de vis zelf schoon en maakte er de meest lekkere 
gerechten van. Van mijn moeder heb ik geleerd crea�ef 
te zijn in de keuken, met weinig middelen kun je al�jd 
iets lekkers op tafel ze�en.
Inmiddels ben ik zelf moeder van twee dochters van 
5 en 10 jaar en die hebben net als ik verschillende 
allergieën. Hierdoor ben ik veel bewuster gaan kijken 
naar voeding en heb vanaf dat moment alle pakjes en 
zakjes uit mijn huis verbannen. Uit mijn ervaring met 
allergieën, door mijn Indonesische roots en mijn passie 
voor koken is Eetspira�e ontstaan.
De website bevat veel recepten.

Alles over E-nummers
consumentenbond 8
Wat zijn E-nummers en wat doen ze? Die vragen krijgen 
een antwoord. Daarnaast een overzicht van E-nummers, 
informa�e over de schadelijkheid van E-nummers en 
inzicht in hoeveel je binnen krijgt. Met speciale aandacht 
voor aspartaam.

Hier vind je interessante links 
over tuinen en nog veel meer

http://www.supermacht.nl/2015/03/04/over-de-monsanto-methode-zembla-tv-een-belangrijk-patentbesluit-
http://www.eetspiratie.nl/
http://www.consumentenbond.nl/e-nummers/
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Verder kijken

Stevia reaudiana

Wikipedia.nl

Een natuurlijke zoetstof
wikipedia.org/wiki/Stevia 8
Stevia of honingkruid (Stevia rebaudiana) is een door de 
wind bestoven, meerjarige plant uit de composieten-
familie die van oorsprong uit subtropisch en tropisch 
Zuid- en Centraal-Amerika komt en komt nog in het 
wild voor op de hoogvlakte in het grensgebied tussen 
Brazilië en Paraguay. De plant wordt daar door de 
oorspronkelijke bewoners al eeuwenlang gebruikt als 
zoetmiddel in dranken als maté, medicinale drankjes en 
in kruidenextracten.

Steviolglycosiden (E960)
zoetstoffen.nl 8
Steviol glycosiden (of stevioside of rebausioside) is 
ca. 200-300 keer zo zoet als suiker (sacharose) en 
levert geen calorieën. Het wordt in Zuid-Amerkia al 
eeuwenlang gebruikt als zoetmiddel en wordt gewonnen 
uit het blad van de steviaplant.

Steviaplantjes zijn te koop bij Verdeliet.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ethel_Aardvark&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stevia_(Stevia_rebaudiana) 
http://www.zoetstoffen.nl/zoetstof/steviolglycosiden-e960
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Voer voor lezers Meiden in de moestuin
Een boek van Alex Mitchell 

Meiden in de moestuin laat 
zien wat je moet telen, hoe 
en wanneer, of je nu een 
achtertuin hebt of alleen 

een vensterbank. Van kruiden uit eigen tuin tot 
mojito’s ¹, van bramen voor een ontbijtsmoothie 
tot zongedroogde tomaten voor een verrukkelijke 
Griekse zomersalade. Sinds we steeds meer 
‘groener’ en bewuster zijn gaan leven, is er een 
ware moestuinrevolu�e ontstaan. Het boek springt 
hier handig op in en is vooral bedoeld voor de 
beginnende tuinier, die weinig ruimte en vooral 
weinig �jd hee� dus de hippe en jonge, zelfs in 
de stad wonende, meiden die biologische groente 
en fruit willen verbouwen. Per seizoen worden 
geschikte groente- en fruitsoorten behandeld. 
Tussen de tekst door kaders met trucjes, een wat 
groter project voor het weekend en makkelijke 
recepten (salade uit eigen tuin of smoothie ²). 
Recencie, P.F. van Wijk

¹ Meestal cocktails met rum, limoensap, rietsuiker, 

spuitwater en munt met veel ijs.

² Een niet-alcoholisch, koud drankje, meestal romig en 

met fruit.

ISBN 9021548623

Tuingeschiedenis in Nederland
Een boek van  
Arinda van der Does &  
Jan Holwerda 

In dit boek schrijven 
lie�ebbers en specialisten 

over uiteenlopende tuinhistorische onderwerpen. 
Als leidraad wordt een historisch landgoed als 
voorbeeld genomen, waarna aan de hand van 
vaak diepgaand onderzoek tekst en uitleg wordt 
gegeven over de tuingeschiedenis. Veel informa�e 
over beplan�ngsgeschiedenis, ontwerp, aanleg 
en instandhouding van groene monumenten. 
Uiteraard wordt hierbij aandacht gegeven aan 
prominente landschapsarchitecten. Enkele 
voorbeelden van de ‘Hollandse tuins�jl’ in het 
buitenland komen eveneens aan bod. De uitgave is 
gemaakt in samenwerking met het Tuinhistorisch 
Genootschap Cascade en is voorzien van meer 
dan 100 fraaie zwart-wit- en kleurenfoto’s en 
tekeningen. Een goed leesbare uitgave, achterin 
zijn diverse registers en bijlagen opgenomen.
Recensie, Ir. M.F. Hartkamp 

ISBN 9053453962

Bezige beestjes in de tuin
Een boek van Kris Struyf 

Als je een stapje in je 
tuin zet, zi�en er onder 
je voet gemiddeld 13 
miljoen eencelligen, 25.000 

aaltjes, 2.500 mijten, 1.000 springstaarten, 
600 raderdiertjes, 250 kleine borstelwormen, 
4 miljoenpoten, 2 regenwormen, 1 slak, 1 
pissebed... Kijk dus voortaan uit waar je loopt! 
In dit informa�eve boek, ‘Bezige beestjes in de 
tuin’, word je meegenomen op een kriebelige 
tocht rond het huis. Je wandelt van het terras naar 
het tuinhuisje en ontdekt de meest verrassende 
kriebelbeestjes. De tuin is niet alleen een paradijs 
voor vogels en vlinders, zoals je misschien dacht, 
maar vooral voor diertjes die je alleen maar met 
een goede speurneus en veel geduld kunt vinden! 
Dit boek is zeer geschikt voor leerlingen van de 
bovenbouw (�en t/m twaalf jaar) om te gebruiken 
voor een spreekbeurt of werkstuk. 
Biblion recensie, Rob Balvers. 

ISBN 9059540050
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Agenda

@

zaterdag 29 augustus 
veganis�sche lunch bij Verdeliet, verzorgd door 
“Vivian goes green” vanaf 12.00 u.  
Inlich�ngen, dan wel aanmelden via 
vscheffauer@gmail.com; kosten € 10,-.

zondag 30 augustus  
“Culturele dag Cuijk” in het centrum en Verdeliet 
is ook weer van de par�j met een kraampje.

zondag 20 september  
2� poë�sch ontbijt
Wereldtuin Verdeliet is in 2015 gestart met een 
smaakvolle nieuwe ac�viteit: het poë�sch ontbijt 
“Dichter bij de tuin”. Aan het begin van elk 
seizoen op zondagochtend van 9.00 - 11.00 u.  
Je kunt smullen van woorden, muziek, een 
broodje, een eitje en meer. Het ontbijt kost  
€ 7,50 per persoon; aanmelden per e-mail.  
Dat kan steeds tot de laatste woensdag vóór 
het ontbijt. Ben er op �jd bij, want het aantal 
plaatsen is beperkt!

zaterdag 26 september  
“Vivian goes green” verzorgt een workshop 
Gezond Lekkers Maken (zonder gluten, 
melk, suiker) Koekjes, taartjes, bonbons en 
het gemaakte lekkers gaat natuurlijk mee 
naar huis. Inlich�ngen, dan wel aanmelden 
vscheffauer@gmail.com; kosten € 25,-.

zondag 27 september 
Streekproductenmarkt in Boxmeer. Verdeliet is er 
bij.

donderdag 8 oktober  
Na�onaal Integra�ediner, het programma volgt 
later.

De openings�jden en tuinwerkdagen bij Verdeliet 
zijn vanaf 11 april 2015: 
alle woensdagen van 13.00 - 16.30 u.
alle donderdagen van 9.00 - 16.30 u.
alle zaterdagen van 10.00 - 14.00 u.

Je kunt dan ook in de tuin rondkijken, een kopje 
thee of koffie, een boeketje plukken. In de 
tuinwinkel zijn onder andere planten, zaden, 
groente, honing en kaarten te koop.

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

https://www.facebook.com/pages/Wereldtuin-Verdeliet/685550204794782
mailto:verdeliet@hotmail.com
mailto:vscheffauer@gmail.com
mailto:vscheffauer@gmail.com
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Veel dank aan
In februari verzorgde Marc Siepman van 
gevoelvoorhumus.nl 8 bij Verdeliet 
voor een grote groep mensen uit het 
hele land een gra�s weekendcursus 
over humisme. Wij willen hem daarvoor 
grondig bedanken. 

Anita v.an de Camp van  
B&B Lie�eshoek  8 in Katwijk bood 
onze cursusleider gastvrij onderdak in 
ruil voor enkele potjes Verdeliethoning.

Glazenwasserij Cuijk 8 nam voor een 
vriendelijke prijs het reinigen van de 
sterk vervuilde ramen van de kas voor 
zijn rekening; laat de zon nu maar 
komen! 

Ontze�end fijn dat firma Colt 8 de 
klimaatregeling van de kas voor ons 
repareert. 

Het verrassend leuke landelijke 
�jdschri� Cashew stadstuinieren8 
kwam naar Verdeliet voor een 
reportage. 
Op zaterdag 21 maart was de landelijke 

vrijwilligersdag NL doet waarvoor we 
van het Oranje Fonds een bijdrage 
kregen van NLdoet 8.  We bedanken 
hierbij graag alle 42 hulptroepen 
medewerkers van Verdeliet, mensen 
uit de wijk en de verdere regio, de 
Lions Club Land van Cuijk en Noord-
Limburg voor het vele werk dat er, in 
een ontspannen, vrolijke sfeer, die dag 
verzet is. Een beeldimpressie daarvan is 
te vinden via onze facebookpagina.  

Doordat er vele jaren gaten in de 
wanden van onze kas zaten was het al 
die �jd een heerlijke hangplek voor 
de buurtka�en. Dat hebben we 
geweten: 

de kas hebben we gerepareerd en 
vervolgens hadden we dit voorjaar zo’n 
enorme vlooienexplosie dat we er een 
beetje moedeloos van werden.  
Vangen gaat wat las�g met die diertjes 
en op een andere manier bestrijden 
lukte ons ook niet echt. De redding 

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. 

In elke edi�e van ons tuinblad Welig 
lichten wij er graag een paar uit. 

kwam van Berry Vink uit Geijsteren 
van Vink ongediertepreven�e 8. Op 
dezelfde dag van onze noodkreet kwam 
hij de beestjes radicaal om zeep helpen. 

Van de gemeente Cuijk, die ons 
regelma�g terzijde staat met hand 
en spandiensten,  zoals bijvoorbeeld 
afvoer van grof tuinafval, vervoer van 
straatzand en het lenen van een frees) 
mochten we voor die dag weer extra 
gereedschap en kruiwagens lenen; een 
hele pre�ge samenwerking waar we blij 
mee zijn. 

De firma Knoest 8 uit Afferden 
schonk ons een enorme boomstam die 
getransformeerd werd tot fietsenrek. 

http://gevoelvoorhumus.nl/
http://www.liefkeshoek.nl/
http://www.glazenwasserijcuijk.eu/
http://www.coltinfo.nl/
http://cashewstadstuinieren.nl/
http://www.nldoet.nl/
http://www.vink-ongediertepreventie.nl/site/index.htm
http://www.knoest.eu/
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Veel dank aan
Van Het Rozenhuys 8 uit Haps  
kregen we twee klimrozen voor een 
roman�sche omlijs�ng van onze 
poëziewand.
Onze bijenstal, met prach�g sedumdak 
en daglichtkoepel, is op een haar na 
klaar. Er is door een aantal medewerkers 
en (aspirant)imkers met veel plezier en 
inzet aan gewerkt. 

Dankzij de volgende bedrijven/
ondernemingen, die ons op veel 
verschillende manieren ondersteunen, 
wordt Verdeliet een hele goede plek 
voor bijen. 
KGconcepts 8 
Resigns Argro bv.8
lightway daglichtsysthemen 8 
S�ch�ng Imkerij Stad en Streek 8
Imkerij de Linde 8

De schouwburg in Cuijk 8 is de eerste 
die bij Verdeliet een bijenkast+bijenvolk 
gaat sponsoren; we hopen natuurlijk dat 
dit voorbeeld aanstekelijk zal werken. 

Jumbo uit Cuijk bedanken we voor het 
mogen meedoen met de sta�egeldac�e; 
klanten konden hun sta�egeldbonnetjes 
ten goede laten komen van Verdeliet.

Helaas, ons tuinhek achter in de tuin 
werd vernield en heel erg spij�g, de 
aanhanger die we zo vaak nodig hebben 
om allerlei gebruikte en aangeboden 
materialen op te halen, is gestolen.  
Niet alleen erg onhandig maar ook 
jammer zeker omdat hij van iemand 
anders was en we in de afgelopen jaren 
nooit vervelende dingen meemaakten 
in de tuin. Fijn dat ABC Hekwerk 8 
voor ons razendsnel het hekwerk weer 
repareerde.

Voor een aantal groene gaven bedanken 
we wereldzaden.nl 8 en Tuincentrum 
Olieslagers.nl 8 uit Boxmeer en al die 
mensen van wie we zaden, stekken of 
planten kregen voor Verdeliet.

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

http://www.hetroozenhuys.nl/
http://www.kgconcepts.nl/
http://www.aquaresinstechnologies.com/en/resins_agro_b.v.
http://www.lightwaynederland.nl/
http://www.imkerijstadenstreek.nl/
http://www.imkerswinkeldelinde.nl/
https://schouwburgcuijk.nl/
http://www.abchekwerk.nl/
http://www.wereldzaden.nl/
http://www.tuincentrumolieslagers.nl/
http://www.tuincentrumolieslagers.nl/
http://www.wereldtuinverdeliet.nl/
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Colofon
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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 
zomeredi�e 2015

Redac�e
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 werkte verder mee
Mirjam van de Crommenacker

Bron Ozo heppie: Joke van Leeuwen. Ozo heppie 
en andere versjes; 4e uitgebreide dr. Amsterdam: 
Querido, 2008.- 48 blz.- ill.
  
Ontwerp & Vormgeving Welig  
Uta J. Negelen

Fotografie en illustra�e Welig
Marcel Heeres, Uta Negelen, Bram van der Wurff 
(oorwormen)

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
Verdeliet is knooppunt 730 in het fietsnetwerk en hee� 
een oplaadpunt voor elektrische fietsen (op zonne-
energie).

Openings�jden
De vaste tuinwerkdagen zijn: 
woensdag 13.00 -  16.30 u.
donderdag 9.00 -  16.30 u.
zaterdag 10.00 -  14.00 u.
De tuinwinkel is dan ook open.
De tuin is al�jd te bezoeken “als de poort open staat” 
en bij, door Verdeliet georganiseerde, ac�viteiten. 
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
Verdeliet hee� de ANBI-status; voor inlich�ngen   
www.belas�ngdienst.nl 8

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 ontvangst digitaal tuinblad Welig  
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
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
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