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Verbinden

In principe leven we in een wereld van 
overvloed. Er is heel veel maar het ligt 
soms op de verkeerde plek onbenut 
te wezen of we weten elkaar niet te 
vinden. Door het leggen van nieuwe 
verbindingen kunnen we onszelf en onze 
omgeving nieuw leven in blazen. Dat 
is waar we bij Verdeliet voor en achter 
de schermen ook met hart en ziel mee 
bezig zijn. Niet alleen door het werken in 
de tuin maar ook het verbinden van alle 
mensen die er op welke manier dan ook 
bij betrokken zijn.

Maar verbinden, wat betekent dat 
nou precies? Een greep uit het 
woordenboek gee� mij de volgende 
inspira�e: aanhechten, aansluiten, 
associëren, binden, breien, bundelen, 
engageren, hechten, koppelen, liëren, 
samenbinden, samenbundelen, 
samenva�en, samenvoegen, schakelen, 
vastmaken, voegen.

Verdeliet en haar medewerkers stromen 
over van de energie, plannen, ideeën, 
wensen en projecten. Om deze plannen 
allemaal werkelijkheid te maken is het 
van belang om mensen, materiaal, 
middelen en geld zo goed mogelijk 
te bundelen, kortom aan elkaar te 

verbinden. Samen kun je meer dan 
alleen!

Zoals jullie in de vorige Welig hebben 
kunnen lezen zijn er verschillende 
manieren waarop je je kunt verbinden 
aan Verdeliet. Vandaag vragen 
wij speciaal aandacht voor het 
donateurschap. Geïnspireerd door 
andere organisa�e noemen we dat 
graag “vriend worden van”. 
Wil jij onze vriend of vriendin worden?
Dat kan door een vast bedrag per jaar 
(vanaf € 20,-) of in de vorm van een 
eenmalige gi�. 
Onlangs werd aan Verdeliet door de 
belas�ngdienst ook de ANBI status 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) 
verleend. Met deze erkenning zijn 
we erg blij en voor gulle gevers kan 
dit een belas�ngvoordeel opleveren. 
Zo snijdt het mes aan twee kanten 
en kan Wereldtuin Verdeliet in alle 
opzichten verder groeien en bloeien 
(voor info over de ANBI-status: www.
belas�ngdienst.nl) 

Om je aan te melden als donateur 
of voor meer informa�e: 
Verdeliet@hotmail.com 
Je krijgt daarvoor 4x per jaar dit 

prach�ge digitale tuinblad en we 
nodigen je jaarlijks uit voor een 
bijeenkomst in de tuin waar we samen 
een maal�jd delen, gemaakt van 
seizoensproducten uit de tuin.

Dus meld je aan en start de verbinding!

Stefanie Receveur

Voorzi�er

Verbinding

mailto:verdeliet@hotmail.com 
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De pluktuin in volle glorie; kom gerust een 

boeketje plukken.

Sla, knoflook en aardbeien samen in een 

bak... vinden ze lekker!

Zo ziet onze entree eruit in de zomer!

Er is weer flink gezaaid en gepoot en ver-

speend. De voedseltuin ligt er mooi en 

smakelijk bij en het is allemaal te koop. 

Op de poëziewand verschijnen regelma�g 

mooie, ontroerende en leuke teksten.

Onder leiding van Fedde Jorritsma  

www.localwise.nl hebben we met een 

enthousiaste groep mensen in een tweedaagse 

workshop zonnevoedseldrogers voor Verdeliet 

gebouwd. Er is flink gewerkt en vooral met veel 

plezier. De proef met het drogen 

van kruiden, fruit, groenten kan 

beginnen. De eerste gedroogde 

appeltjes smaakten heerlijk 

zoet en knapperig. Nog even 

en de tomaten (de kas staat er 

vol mee) gaan voor een deel de 

droger in.

Lars, Wouter en Joeri van de Helicon groenop-

leiding uit Nijmegen hebben voor ons een groot 

verhoogd terras (met rolstoelhelling) achter in de 

tuin aangelegd. Daar vandaan heb je een prach�g 

uitzicht over de vijver en een groot deel van de 

tuin.

De vijver hebben we helaas nog niet kunnen vernieuwen; 

hopelijk komt er iets of iemand op ons pad die wil 

helpen om dat plan deze herfst of volgend voorjaar 

te realiseren. De waterlelies bloeien uitbundig; 

ook mooi te zien als je vanuit onze wilgentenen 

hut door het raampje kijkt. Kom eens zi�en op het 

bankje aan de vijver en geniet! Kikkerconcerten 

zijn inclusief.

Verdeliet 

http://www.localwise.nl/


5

Verdeliet tuin en oogst

dank aan de gulheid van de zomer

De groenten in de tuin groeien 
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.  
Of kom een bosje bloemen plukken 
uit onze vrolijke pluktuin!
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Vermijmering

Zomer 2014 

Het regent nu al dagenlang haast 
onophoudelijk. Een pretje om in de 
moestuin te werken is het nu niet. 
Tussen de buien door pak ik de schoffel, 
wied het een en ander weg en hoop er 
het beste van. Ondanks het weer staan 
de aardappelen en de kolen (rode en 
broccoli) er goed bij. 
Dit jaar kon ik mijn pootgoed niet op 
mijn vertrouwde adres halen, zij hebben 
de tent dichtgegooid, dus moest ik na 
jaren weer zoeken waar ik terecht kon, 
god zegene de greep dus. Het blijkt dat 
veel moestuiniers toch gewoon zaaien.  
Ik ben meer van de snelle ac�e en 
heb een aantal redenen daarvoor. 
De voorsprong in groei, door indien 
mogelijk plugplantjes te gebruiken, geef 

je niet gemakkelijk weg.  
Er spoelt geen zaad weg door de regen 
of verbrandt in de zon en als laatste, die 
verrekte vogels die zo geen kans krijgen. 
Want als die in de gaten krijgen dat er 
jong schot te smikkelen is... 
De zomervakan�e voor de deur, de 
geur van barbecue en vers gemaaid 
gras, (niet tegelijk overigens). Er is nog 
genoeg te doen in de tuin, maar zo nu 
en dan zonder snoeizaag, schoffel of 
ander tuig gewoon genieten in je tuin 
mag ook wel. Las�g hoor.

Frank Bekkers
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Uit het veld
Vlechten

Dit voorjaar is er bij Verdeliet heel wat 
vlechtwerk verricht.
We zijn begonnen met het bouwen van 
een afscheiding van wilgentenen achter 
de bijenkasten om de bijen duidelijk te 
maken dat ze bij het af en aan vliegen 
omhoog moeten en niet over de 
speelplaats van de naastliggende school 
of over de tuinen van de buren en... het 
werkt! 
Van de overgebleven tenen hebben 
we in de ontmoe�ngstuin een hut van 
wilgentenen gebouwd waarvan Brian 
en Koen na school�jd de inrich�ng voor 
hun rekening namen. Sinds kort hebben 
we in de hut ook een raam met uitzicht 

op onze schi�erende vijver met 
waterlelies. 
Onder leiding van Jac de Cock, de 
wilgentenenvlechter van de regio, 
leerde een aantal medewerkers 
van Wereldtuin Verdeliet, op een 
tuinwerkdag, de eerste grove en fijne 
kneepjes van het vlechtersambacht.  
Op zaterdag 21 mei kon iedereen die 
zin had mee komen vlechten.  

Alle lee�ijden waren vertegenwoordigd 
en er werd met veel inzet en plezier van 
alles en nog wat gevlochten. 
Jac en Nico hebben samen een 
hele grote, met vlinders versierde V 
gevlochten. 
We gaan die vastmaken op ons toe-
gangshek. Op deze manier oogt onze 
entree weer een beetje meer Verdeliet-

In deze rubriek laten we steeds een van de medewerkers van Verdeliet aan het woord. 
Deze keer een bijdrage van Lonneke.

vriendelijk en zo vallen de ijzeren spijlen 
van nu minder op.
Heb je vakan�e? Kom dan maar eens 
kijken wat er allemaal gebeurt in 
Wereldtuin Verdeliet, Toermalijnlaan 40  
5431 ZK Cuijk. Je bent van harte welkom.

Lonneke Willems

Een paar uitspraken van de deelnemers 

“Wat fijn om met natuurlijke materialen 
in zo’n korte �jd al echt iets leuks te 
kunnen vlechten; dat spul is trouwens 
veel soepeler dan ik gedacht had.“

“De mezen in mijn tuin eten de komende 
winter uit een door mijzelf gemaakt 
voermandje!”

“Dat vlechten smaakt echt naar meer; 
ik wil nog een heleboel leren. Mooie 
randjes aan een mand vlechten 
bijvoorbeeld. Of een vlinder!”
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Vliegers en kruipers in de tuin

doppen breken 

foto VVBN Laren

Bijen bij Verdeliet

Het is inmiddels juni en het de lente 
maakt alweer bijna plaats voor de 
zomer. De bijen hebben niet s�l gezeten 
bij Verdeliet. 
Er staan inmiddels twee bijenkasten, in 
bruikleen van imker Albert van Koot. 
Deze kasten zullen in de herfst weer 
worden teruggeplaatst in de bijenstal 
van Oeffelt. Naast imker Albert en imker 
Herman Arts van de Bijendans in Sint-
Anthonis leer ik ook veel van hobby-
imker Anne�e Leers die ook in het 
bijenteam van Verdeliet zit. 
Ze zijn allemaal mijn mentoren zoals dat 
in imkertaal heet. Heb je éénmaal het 
“vak” geleerd, dan ga je aan de slag als 
zelfstandig imker met in het achterhoofd 
het toepassen van �ps en tops van 
imkers om je heen. 
Om dat goed onder de knie te krijgen, 
vergt dat enige jaren.

Imkeren
Gelukkig ben ik ook nog volop met 
de cursus imkeren bezig die op het 
Goffertpark in Nijmegen wordt gegeven 
door het echtpaar Mar�en en Nelleke 
van Walraven. In de cursus, die dit jaar 
erg populair is, leer je de cyclus van het 
bijenvolk gedurende de seizoenen via 

prak�jk- en theorielessen.
Omdat de natuur nu eenmaal geen 

voorspelbaar ritme hee�, is elk jaar toch 
weer anders en moet je er steeds op 
een andere manier op inspelen. Dit jaar 
beleefden we een hele zachte winter die 
overging in een warm voorjaar, terwijl er 
�jdens het voorjaar ook een paar koude 
momenten waren. 

Honing en stuifmeel
Het bijenvolk bij Verdeliet hee�, net als 
de andere bijenvolken in het in het 

land, veel honing verzameld in het 
vroege voorjaar toen er al veel aanbod 
aan nectar en stuifmeel was. De honing 
en het stuifmeel werden door de bijen 
vooral benut om het volk te vergroten 
en dus broed aan te ze�en.

Er waren dan ook vroeg koninginnen in 
de maak. Albert en ik bij moesten dus 
gaan “doppen breken” (hierin zi�en de 

Koninginnelarven). 
De kast wordt hierbij tegen de namiddag 
en vroege avond geopend, waarna de 
cellen met toekoms�ge koninginnen 
worden dan of opengemaakt of 
verwijderd. 

Geert, onze imker in opleiding, leert 
onder begeleiding van ervaren imker 
Albert de kneepjes van het vak, doet 
verslag
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De koniginnenstrijd
Gedurende de nacht zullen de 
koninginnen uit de opengemaakt cellen 
onderling uitmaken wie de moer van het 
volk wordt. Er blij� er dus uiteindelijk 
toch maar één over! Dit “doppen 
breken” moet gedaan worden om te 
voorkomen dat de nieuw uitgekomen 
koninginnen gaan zwermen. Ze nemen 
dan het hele volk mee om elders een 
ander volk te s�chten.
 
Honing slingeren
De bijen bij Verdeliet zullen 

waarschijnlijk in de toekomst 
de honing zelf mogen houden 
om de winter zo goed 
mogelijk door te komen. Het 
is in eerste instan�e niet de 
opzet om honing te winnen 
maar om de bijen te houden 
als educa�ef doel en voor 
bestuiving van de gewassen in 
de omgeving. 

Het zal wel leuk zijn als we een keer het 
“honingslingeren” kunnen laten zien aan 
geïnteresseerden. 
Eerst zal Verdeliet echter samen met 
andere vrijwillige imkers een eigen volk 
moeten leren houden. 

Geert Steenbergen Wie het leuk vindt om meer over 
bijen te leren, kan zich aansluiten bij 
de bijenwerkgroep. We kunnen nog 
mensen (vanaf ongeveer 16 jaar) 
gebruiken die deze fascinerende hobby 
willen leren.
Je kunt hiervoor contact opnemen met 
Lonneke, Marianne of Ger�e of via 
verdeliet@hotmail.com 
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Verlanglijstje

HELP! De warmwatervoorziening in ons keukentje 
hee� het opgegeven en dat blijkt wel heel erg 
onhandig te zijn. Welke gas/waterfi�er (een 
bedrijf of iemand met verstand van deze zaken) 
helpt ons uit de nood?

Ons grote terras, pal op het zuiden, is klaar en 
we popelen om het in gebruik te gaan nemen 
voor allerlei ac�viteiten. Tot we ter plekke iets 
kunnen bouwen met een meer permanent 
karakter zouden we heel graag een paar grote 
schaduwdoeken willen spannen want er is 
nog geen enkele beschu�ng. Iemand een 
idee, materialen, �jd om dit, samen met de 
medewerkers van Verdeliet, op een vriendelijke 
manier, met zo weinig mogelijk kosten, te 
realiseren?

Ja, en dan willen we natuurlijk ook graag dat 
op dat terras mensen ook echt kunnen zi�en. 
Een flink aantal, liefst duurzame, stapelbare 
terrasstoelen zou dan ook heel welkom zijn.

Goede grond die met liefde bewerkt wordt 
hee� geleid tot een fantas�sch mooie, gezonde 
oogst. Op onze facebookpagina zie je hiervan de 
beelden. Proeven is nog leuker! Op de tuindagen, 
donderdag en zaterdag, is alles vers van het land 
te koop. 

Ons kleine keukenweegschaaltje blijkt erg 
onhandig om wat grotere hoeveelheden af 
te wegen. We zijn daarom op zoek naar een 
degelijke, wat grotere weegschaal.

We kijken uit naar een stuk of 10-15 stammetjes, 
redelijk vers gekapt (of vers omgewaaid natuur-
lijk), eikenhout met een diameter van 15 tot 20 
cm en een lengte van 60 cm of meer. We willen 
namelijk een proef gaan doen met het zelf kweken 
van shii-take paddestoelen. Niet opstoken dus, die 
eiken stammetjes, want Verdeliet adopteert ze 
graag! Van de eerste oogst shii-takes mag je t.z.t. 
uiteraard meegenieten.

Niet alleen is er steeds meer menskracht nodig 
voor huis-, tuin- en keukenwerk maar er zijn 
allerlei werkzaamheden, zowel in de uitvoering als 
in de organisa�e, waarvoor we versterking hard 
nodig hebben. Kom eens langs bij Verdeliet op een 
donderdag tussen 9.00 uur en 16.30 uur of op een 
zaterdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur ; dan kun 
je kennismaken met Wereldtuin Verdeliet en haar 
medewerkers, geven we je een rondleiding en 
praten we graag verder met je.
Je kunt ook een mail sturen naar 
verdeliet@hotmail.com

Verdeliet hee� een LANG lijstje voor 
mensen, materialen en diensten  
(kijk ook maar eens op onze 
facebookpagina). Hieronder vind je 
een paar voorbeelden van NU.

mailto:verdeliet@hotmail.com
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Ver weg - dichtbij

Biotoop van de wilg
Foto: wikipedia.de

Foto: wikipedia.nl

Kaart: wikipedia.nl

Daardoor krijgen de takken de buigzame 
en soepele veerkracht, nodig om te 
vlechten. Zelf een dode en droge tak 
wordt weer buigzaam na enkele dagen 
in het water gelegen te hebben.
Dus na de oogst kan men voor vele jaren
takken opslaan, al�jd nog bruikbaar 

Betekenis voor de mens
Huizen werden er van gebouwd/
gevlochten en afgesmeerd met leem, 
het riet uit de sloot op het dak en 
mensen woonden 7500 jaar geleden 
warm en comfortabel.
De Afsluitdijk wordt sinds 1932 be-
schermd door dikke wilgenma�en
die het water niet toelaten om de
dijk af te kalven.
Bijenkorven werden gemaakt als een 
huis voor bijenvolken, dus afgesmeerd 

met leem en men hoefde de boom niet 
meer in om de honing te oogsten.
Visfuiken waren van wilgen gevlochten: 
‘s morgens ging men de sloot in om 
de visoogst binnen te halen en het 
eiwitrijke voedsel te eten.
De eenden-broedkorven werden 
gebruikt om veel, en veilig voor 
roofdieren, eenden te fokken, men 
kon het ve�e en goedkope vlees goed 
gebruiken na het harde werken buiten.
Stoelen vlechten en flessenmanden 
waren veel gemaakte ar�kelen net als 
de zalmmanden.
Vergeet niet de fruitmanden, in de 
Betuwe werden bijv. de kersen geplukt 
en veilig in de kanis gedaan hoog in de 
boom.

Bij Verdeliet zijn dit jaar van 
wilgentenen al een paar mooie 
dingen gebouwd; een scherm bij de 
bijenkasten, een hut in de tuin en 
een mooie grote gevlochten V om het 
hek bij de ingang wat vriendelijker te 
maken. 
Jac de Cock, de wilgenman van het 
Cuijk, hee� op een tuinwerkdag een 
aantal medewerkers al de eerste 
fijne kneepjes van het vlechten 
bijgebracht. Op zaterdag 21 juni 
waren er bij Verdeliet een hele dag 
vlechtac�viteiten voor jong en oud.
Website van Jac de Cock 
www.creajac.teepe.net 

Een wilg is gewillig

Waren de mensen maar als een wilg, 
dan zou de wereld er wellicht anders uit 
zien.

Biotoop
De wilg: een prach�ge, sterke, grote en 
gezonde boom waarvan de takken al 
duizenden jaren door mensen worden 
gebruikt voor heel veel toepassingen.
Groeit op na�e plekken, aan of bij het 
water, lage weiden en dus nooit in het 
bos op de droge grond.

http://vlechtenmetwilgentenen.webklik.nl/page/homepage
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Ver weg - dichtbij

Manden waren niet weg te denken, 
zonder voortuigen e.d. moest men 
7500 jaar geleden toch de oogst zien 
binnen te halen van het land, spullen 
en kleding bewaren in huis en ga zo 
maar door.
Tenslo�e is het hout van de boom de 
grondstof voor de klompen, lekker 
warm in de winter.

Betekenis voor de natuur
Maar... niet alleen de mens had het 
voordeel van de wilg.
De bij haalt er zijn stuifmeel, waardoor 
de levensduur van de jonge bij met de 
hel� langer wordt, zo gezond is het 
stuifmeel van de wilgenboom!
Het blad is hoofdpijn verdrijvend, 
aspirines worden er van gemaakt.
De insecten zijn dol op het smaakvolle 
blad, waardoor er weer vogels graag in 
de wilg het voedsel halen, voor zichzelf 
en voor hun jongen in het voorjaar.
De roofvogels hebben een prach�ge 
uitkijkpost om de dieren in het veld op 
te sporen.
De steenuil (steen=klein) gaat er graag in 
wonen om de insecten te voeren aan de 
jongen.
Het houtrot in het binnenste van de 
boom is ideale grond voor de geraniums, 
maar nog meer voor het ontstaan van 

Foto: wikipedia.de

Steenuil op een Griekse munt

nieuw leven: de poepende vogel zorgt 
zelf dat er nieuwe planten, bloemen, 
struiken ontstaan in de wilg waardoor er 
zaden en vruchten groeien om de winter 
door te komen.

Al met al: de mooiste boom van 
Nederland, onmisbaar in het prach�ge 
Hollandse landschap!

Jac de Cock
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Verdeliet speciaal

Proef ‘t seizoen
Deze keer geen bijzonder recept maar 
een groeten- en fruitkalender van 
www.openbook.nu ter inspria�e.

De kalender is op de website te 
downloaden.

http://www.openbook.nu/
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Vers van het land

Zomerkoning

Hoera, hoera, ik ben gekroond

tot héuse zomerkoning,

hoewel ik niet begrijp

wat ik heb aan deze “kroning”.

Men ziet mijn foto hier en daar

bij supermarkt en groenteman,

maar ik begrijp nog steeds niet

wat ik dáár nu toch mee kan.

Vanochtend werd ik wakker

bij een dame op het brood,

maar men hoeft niet te denken

dat mijn Koninklijke status

mij énige bescherming bood.

door Karin Wildenberg

uit haar bundel “Zomersproeten”
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Verdelietje

Knolrapen, schorseneren en prei

En thans broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen, 
dat heerlijke lied Knolrapen, lof, schorseneren en prei. 
Op bladzijde 85 van onze bundel.

Rampen bedreigen ‘t menselijk leven, 
knolrapen, lof, schorseneren en prei

Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven, 
knolrapen, lof, schorseneren en prei

Gif in de bodem, lawaaiige buren, 
knolrapen, lof, schorseneren en prei

Buien en lagere temperaturen, 
knolrapen, lof, schorseneren en prei

Libanon, El Salvador, Suriname, 
knolrapen, lof, schorseneren en prei

Weekbladen, roddel en etherreclame, 
knolrapen, lof, schorseneren en prei

Degenera�e en makelaardij, 
knolrapen, lof, schorseneren en prei

Heel onze wereld wordt een woestenij, 
knolrapen, lof, schorseneren en prei

Lied over onze samenleving in al zijn verschrikkelijke mogelijkheden behalve over de tuin, hoewel ...

Dalende omze�en, s�jgende lasten
Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten
Vuil en verval en terreur in de straten
Popidioten en voetbalfanaten
Gevaarlijke ziekten en vieze gezwellen
U hoef ik zeker niets te vertellen

Duistere dri�en en afgoderij
Wie zal ons redden, wie maakt ons weer blij,
knolrapen, lof, schorseneren en prei (-s de heer)

Overal zien wij de groeiende horde
Mensen die steeds minder menselijk worden
Mensen die jengelen, mensen die bulken
Mensen die lasteren, schimpen en pulken
Mensen verschoond van gevoel en geweten
En wat die mensen niet allemaal eten

Nooit meer, nooit meer keert ‘t ge�j
En zet U dit er dan ook nog maar bij:
Knolrapen, lof, schorseneren en prei!

Drs. P 

te beluisteren op youtube
h�p://www.youtube.com/watch?v=Qi�uJNF7Io

http://www.youtube.com/watch?v=QifjuJNF7Io
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Verwondering

“Ik verwonder me,” zei ik laatst.

M’n dochtertje kwam met een pleister aanzetten.

 “Waar bloeit het papa?”

Bram van der Wurff
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Verder kijken
8 Tuinen  bezoeken

Inspira�e opdoen? Op alfabe�sche volgorde staan de meest uiteenlopende tuinen op deze site vermeld. 
Uiteraard met openings�jden, prijzen en eventuele bijzonderheden. 
h�p://www.opentuinenbrabant.nl/

8 De plantengids 

Het is even zoeken, maar in deze site raak je binnen de plantenwereld de weg niet meer kwijt. Alles over 
planten (La�jnse - en Nederlandse woordenlijst), eigenschappen, dus waar je een bepaalde plant het beste kan 
neerze�en, bloem- en bladkleuren, aantrekkelijkheid voor bijen en ander vliegend gedierte,  wil je een rotstuin 
of een weelderige jungle, een keurig omhaagde of Engelse landschapstuin. Je vindt hier de meest belangrijke 
en aardige feiten
h�p://www.tuinkrant.com/plantengids/

8 Schooltuinproject

Heb je ook zin om onder lestuin je handen vies te maken en daarna de vruchten te plukken van je arbeid. Vertel 
tegen je ouders en de leraren op school dat het mogelijk is. Meld je aan voor het na�onale schooltuinproject. 
In Haps, Wanssum, Wanroij en Sint-Anthonis gingen ze je voor. Kijk dus snel op onderstaande link.
h�p://www.schooltuinproject.nl/

8 Bio-logisch

Tips en recepten voor degenen die met andere ogen naar onze maatschappij kijken. Ook Jamie Oliver en 
Margriet hebben Bio-budget gevonden. In september komt het Biobudgetboek uit. Per seizoen en soort zijn de 
heerlijkste gerechten voor een kleine prijs te vinden.
h�p://www.biobudget.nl

Hier vind je interessante links 
over tuinen en nog veel meer

http://www.opentuinenbrabant.nl/
http://www.tuinkrant.com/plantengids/
http://www.schooltuinproject.nl/
http://www.biobudget.nl
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Voer voor lezers Land Kunst Krant

In��a�ef: bkkc brabants 
kenniscentrum kunst en 
cultuur
In juni 2014 is de tweede 
edi�e van de Land Kunst Krant 
verschenen. Een gra�s uitgave 

voor iedereen van 8 tot 88 jaar die meer wil weten 
over Landkunst. Landkunst brengt land, stad, 
natuur, erfgoed, cultuurhistorie en hedendaagse 
kunst samen. Op eigen�jdse en historische 
ontmoe�ngsplekken, op plaatsen waar bewoners 
en bezoekers, recreanten en passanten elkaar 
tegenkomen. Centraal staat de geest van de plek. 
De kunstwerken, tentoonstelling of evenementen 
die je aantre�, zijn speciaal voor díe plek bedacht 
en gemaakt. Deze zomer is er ook weer volop 
Landkunst te zien. Reden genoeg om de site  
h�p://landkunst.nl/index.php in de gaten te 
houden.
Het doel: Landkunst op de kaart ze�en. Dat doen 
we zelfs le�erlijk: In het middenkatern zie je in één 
oogopslag waar welke kunstwerken te vinden zijn. 
Verder vind je in de krant ar�kelen over Landkunst, 
nieuw opgeleverde werken, columns en een 
uitagenda. Op deze manier hopen we dat nog meer 
mensen gaan genieten deze zomer én lang daarna, 
van al de mooie kunstwerken in de prach�ge natuur 
die Brabant rijk is.

Outdoor / buitenspelen
Een boek van Jo Schofield en 
Fiona Danks
Wie hee� het in zijn of haar 
jeugd nooit gedaan, een 
boom ingeklommen, hu�en 
gebouwd of gewoon ravo�en 
met de natuur als speelplaats 

en inspira�ebron. Dit boek biedt  sprekende foto’s 
over avontuurlijk spelen in de vrije natuur, de 
natuur die  vrijheid en eindeloos veel ruimte voor 
spannende en inspirerende ervaringen biedt door 
haar vele mogelijkheden om de spieren te oefenen, 
de verbeelding op de proef te stellen, de geest uit 
te dagen, de crea�viteit los te maken en nieuwe 
vaardigheden te leren. Prak�sche projecten voor 
alle lee�ijden die alleen maar gedaan moeten 
worden. Veel plezier.

ISBN: 9789060387108

Farming the city / de stad als 
tuin
Een boek van CITIES
Farming The City gaat een stuk 
dieper in op de culturele en 
sociale achtergronden die leiden 
tot de huidige populariteit en 
nut en noodzaak van voedsel 

verbouwen in steden en beperkt zich niet tot alleen 
maar leuke voorbeelden en mooie plaatjes. De �tel 
“Food as a tool for today’s urbanisa�on” slaat op 
de verbanden die er zijn tussen het verbouwen van 
voedsel in de stad en het stadsleven zelf. Het hele 
boek gaat eigenlijk over de symbiose van voedsel, 
steden en de mensen die er wonen, gezien vanuit 
beleidsmakers, ondernemers, mensen die dagelijks 
bezig zijn met stadslandbouw, stadsbewoners, 
cri�ci, kunstenaars en andere experts. Dit alles 
geïllustreerd met mooie infographics en grafieken.

ISBN: 978-90-7808-863-9

http://www.naibooksellers.nl/farming-the-city-food-as-a-tool-for-today-s-urbanization.html
http://www.christofoor.nl/boek/9789060387108/outdoor
http://landkunst.nl/index.php
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Agenda
De verbinding met anderen groeit!
Verschillende organisa�es vinden bij Verdeliet inmiddels onderdak (binnen en buiten) voor cursussen en ac�viteiten . Op hun 
websites vind je informa�e en data.

www.ruilkringcuijk.nl 1x per maand een kletscafe/ruilbijeenkomst
www.doorenvoor.nl  → wat doen wij→ cursussen; de cursus: “Herstellen doe je zelf”
www.crea�evetherapie.wix.com/�nedelangen proefles en cursus: “natuurlijk” crea�ef
www.debroncuijk.nl inloopochtenden bij Verdeliet in combina�e met een gezonde lunch-van-het-land met producten uit 
 de tuin (voor deelname lunch aanmelden graag) 

Ac�viteiten die Verdeliet zelf organiseert of er aan deelneemt

donderdag, 7 augustus
workshops wilgentenen vlechten o.l.v. Jac de Cock 
www.creajac.teepe.net bij Verdeliet (binnen en/of buiten) van 10.00 - 12.30 en/of 13.30 – 16.00 uur
voor iedereen, € 2,- per dagdeel, aanmelden via verdeliet@hotmail.com of bij de tuin, Toermalijnstraat 40 in Cuijk

zondag, 31 augustus
Verdeliet neemt weer deel aan de culturele dag in het centrum van Cuijk (kraam 21 in de buurt van het Tuigleerstraatje)
www.cultureelhartcuijk.nl 

vrijdag, 19 september
Ladies Night bij de bibliotheek in Cuijk en Verdeliet is van de par�j

www.ruilkringcuijk.nl
https://www.doorenvoor.nl/
www.creatievetherapie.wix.com/tinedelangen
www.debroncuijk.nl
http://vlechtenmetwilgentenen.webklik.nl/page/homepage
http://cultureelhartcuijk.nl/
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Agenda

donderdag, 25 september 
workshop en lezing door Janneke Tops, loca�e Verdeliet, van 13.30 – 15.30 uur
www.gezondemoestuin.nl
’s middags workshop “oogsten en bewaren”; hiervoor is ook beperkte deelname mogelijk door niet-medewerkers 
van Verdeliet; 
info en aanmelding middagworkshop alleen via verdeliet@hotmail.com
Voor iedereen ’s avonds 20.00 – 22.00 lezing: ”De gezonde moestuin”
aanmelden niet nodig; toegang € 3,- ; Toermalijnlaan 40 Cuijk 

zaterdag, 27 september
is het Burendag bij Verdeliet; informa�e hierover tegen die �jd op 
onze facebookpagina en via de locale media

zondag, 28 september
Groot wijkevenement in Cuijk Noord/de Valuwe en natuurlijk doet Verdeliet mee! 
www.devaluwe.nl ; op deze site vind je ook informa�e over andere (vakan�e)ac�viteiten in de wijk en bij 
Wereldtuin Verdeliet

www.gezondemoestuin.nl
mailto:verdeliet@hotmail.com
www.devaluwe.nl
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Veel dank aan

Net als vorig jaar kwam tuinman Thijs 
uit Maashees naar Verdeliet om de 
enorme beukenhaag rondom onze 
toekoms�ge kruidentuin (wie gaan met 
ons de schouders ze�en onder een mooi 
plan van de kruidentuin en de aanleg/
inrich�ng daarvan?) onder handen te 
nemen. Een gigan�sche klus en
... wat zijn we er blij mee! 
www.hovenier.in/maashees/tuinman-thijs

    
Een jong enthousiast bedrijf uit Cuijk 
kwam voor de tweede keer langs om 
met osmosewater onze ramen weer, 
gra�s, streeploos te wassen.
Zonnepanelen hebben we helaas 
(nog) niet bij Verdeliet maar dit 
glazenwassersbedrijf weet ook daar weg 
mee!
www.glazenwasserijcuijk.eu

Lars, Wouter en Joeri, studenten van 
de Helicon groenopleiding in Nijmegen, 
hebben voor Verdeliet een groot terras 
aangelegd achter in de tuin. Met alleen 
kruiwagens bleek het niet te doen om 
in een paar dagen �jd zoveel grond te 
verze�en en stenen te versjouwen over 
een hele grote afstand. Zelfs met het 
inschakelen van hulptroepen. 

De redding kwam van hoveniersbedrijf 
Miggiels-van Amstel www.tuin-aanleg.nl/ 

uit Beugen dat ons voor enkele dagen 
een kleine shovel ter beschikking stelde. 
En dat spaarde heel wat ruggen!

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  www.wereldtuinverdeliet.nl

In deze zomeredi�e

Ja, en toen kwamen we er, halverwege 
de aanleg van het terras en de 
rolstoelhelling, achter dat we toch echt 
een flink aantal kuub straatzand te kort 
kwamen.  
De firma Smits uit Cuijk beantwoordde 
onze vraag door, spontaan, kosteloos en 
nog dezelfde dag, het ontbrekende zand 
binnen onze poort te storten. Geweldig. 
www.gerardsmits.nl 

Onze eigen Henk legde later de 
laatste hand aan het terras. Dat grote 
verhoogde terras, met een prach�g 
uitzicht over een groot deel van de tuin, 
ligt nu te wachten op zonnige dagen, 
aardige mensen en mooie ac�viteiten.

www.hovenier.in/maashees/tuinman-thijs
www.glazenwasserijcuijk.eu
http://www.tuin-aanleg.nl/tuinen/index.html
http://www.wereldtuinverdeliet.nl/
http://www.gerardsmits.nl/
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Colofon
Welig, wereldtuin in groei is een uitgave van 
Vereniging Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk en 
verschijnt als digitaal tuinblad 1x per seizoen. 
1e jaargang 
Zomeredi�e 2014

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 werkten verder mee
Jac de Cock, Stefanie Receveur, Geert Steenbergen,  
Karin Wildenberg

Ontwerp & Vormgeving Welig  
Uta J. Negelen

Fotografie
Marcel Heeres

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

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

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. 
Over het bezoeken van de tuin op andere dagen, 
gebruik van de faciliteiten en verhuur van ruimten 
kunt je informa�e vragen via  
verdeliet@hotmail.com 
 
Postadres
Secretariaat Vereniging Wereldtuin Verdeliet Land 
van Cuijk
Vlaamse Gaai 17, 5831 NC Boxmeer
E-mail verdeliet@hotmail.com 

Bank  
Rabo NL68RABO0134700694 
(voor lidmaatschap vereniging wereldtuin Verdeliet 
€ 15,- per jaar)
Triodos 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 c.q. 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
verdeliet@hotmail.com 

Volg Verdeliet op Facebook

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