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Verbinden

Het begint met verlangen. Verlangen 
om iets goed te doen en van niets iets 
te maken. Een eigen steentje bijdragen 
aan een samenleving waarin het gaat 
zoals jij vindt dat het zou kunnen of 
moeten gaan: aandacht voor jezelf en 
elkaar, samen verantwoordelijk zijn voor 
mensen en natuur, je talenten inze�en 
en je grenzen bewaken. Het is zo 
prach�g om te zien welke verbindingen 
tot stand komen op onze tuin.  
Dit gaat van verbinding tussen een 
bedrijf dat Verdeliet sponsort, iemand 
die een druivenstruik brengt naar 
de tuin, tot kinderen die het hoe 
en waarom leren van het leven van 
een pissebed. Vervolgens wordt 
het gevonden diertje op een groen 
blad in de zon gelegd in de hut van 
wilgentenen. (Niet doen, pissebedden 
houden van vocht en donkerte, red.) 
Zo komen we bij Verdeliet in contact 
met iemand die mensen bewust 
wil maken waar ons eten vandaan 
komt en welke voedingswaarde het 
hee�. En heel belangrijk, hoe het 
smaakt! Vanuit dit verlangen kookt 
zij gezonde maal�jden voor anderen. 

Die maal�jden met producten uit de 
tuin zijn vanaf oktober op zaterdag 
maandelijks te proeven. Verderop in 
deze Welig lees je er meer over. Het 
Na�onaal Integra�ediner dat plaatsvond 
op 9 oktober jongstleden is ook zo’n 
voorbeeld waarin vrouwen van het 
Interna�onaal Vrouwencentrum Safina 
uit Cuijk samen eten met medewerkers 
van Verdeliet. Het thema is: “Proef de 
kracht van het verschil”, daar hebben 
we heerlijk van geproefd en het smaakte 
naar meer!

De tekst hiernaast sprak ons aan. De 
gedachte willen we  uitdragen naar  
mensen die zich willen verbinden met 
Verdeliet: “ Doe vooral waar je plezier 
aan belee�” (of juist iets wat je wilt 
ontdekken of leren).

Wanneer je een schip wilt gaan 
bouwen, breng dan geen mensen 
bijeen om timmerhout te sjouwen,
of te timmeren alleen.
Voorkom dat ze taken ontvangen,
deel evenmin plannen mee.

Maar leer mensen eerst verlangen
naar de eindeloze zee.

Vrij naar Antoine de Saint-Exupéry uit 
zijn onvoltooide roman Citadelle.

Ger�e Copal

Verbinden begint met verlangen
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Verdeliet groeit 

Deze zomer stond Verdeliet met een kraam bij verschillende evenementen 
zoals Cuijk Cultureel, Streekproductenmarkt in Boxmeer, Ladies Night in Cuijk. 
Er was veel belangstelling aan de kraam, lekkere dingen om te proeven, leuke 
gesprekken. En heel mooi, weer een paar mensen die geïnteresseerd zijn om 
medewerker te worden bij de Wereldtuin. 

In het kader van natuuronderwijs 
kregen we deze zomer kinderen van 
de basisschool op bezoek in de tuin: 
luisteren, kijken, voelen, proeven en nog 
een aardbeienplantje oppo�en om mee 
naar huis te nemen op de koop toe.

De Valuwe vierde feest op 28 september 
en wij waren van de par�j met een 
infostand van Verdeliet waar kinderen 
hun eigen insectenhotelletje konden 
maken. Een feestelijke, vrolijke dag was 
het.

Donderdag 25 september waren 
er twee workshops door Janneke 
Tops: ‘s middags “Zaad oogsten en 
bewaren“, voor de eigen mede-
werkers van Verdeliet en ‘s avonds 
een lezing “De gezonde moestuin” 
voor iedereen.  
Deze interessante bijeenkomst was 
druk bezocht vanuit de hele regio.
Onze kas was voor het eerst in ge-
bruik als cursusruimte en het beviel 
uitstekend.

Op 27 september was het Na�onale Burendag en natuurlijk 
deden we daar als Verdeliet graag aan mee. In de tuin werden 
verschillende klussen aangepakt en ‘s middags was er een proeverij 
van allerlei gezonde, lekkere hapjes, o.a. met producten uit de tuin, 
gemaakt door Yvonne en o zo prach�g gepresenteerd. 
En niet te vergeten natuurlijk de lekkere, gezonde bonbons van 
Vivian en Julia.
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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.  

de herfst levert zijn bijdrage
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Verdeliet speciaal

Dat smaakt!
Welkom bij het poë�sch ontbijt

Wereldtuin Verdeliet start in 2015 een 
smaakvolle nieuwe ac�viteit: het poë�sch 
ontbijt ‘dichter bij de tuin’. 
Vier zondagochtenden om te smullen van 
woorden, muziek, een broodje, een eitje en 
meer. Licht verteerbaar, al zul je op sommige 
woorden en zinnen even moeten kauwen.  
De eerste zondag staan gedichten op het 
menu van o.a. Adriaen Willemsz, Bram van 
der Wurff en Monica Boschman.

Bij de start van elk nieuw seizoen laat 
het poë�sch ontbijt woorden groeien en 
bloeien. Houd je van poëzie, reserveer dan 
de volgende zondagochtenden van 9.00 tot 
11.00 uur.

Voorjaar:  zondag 22 maart 2015
Zomer:  zondag 21 juni 2015
Najaar:  zondag 20 september 2015
Winter:  zondag 20 december 2015

Het poë�sch ontbijt kost € 7,50 per persoon, 
inclusief eten en drinken. Graag aanmelden 
per e-mail: verdeliet@hotmail.com. 
Dat kan steeds tot de dinsdag voor het 
ontbijt. Meer informa�e volgt in 2015. 

Erwtensoep

Mijn moeder die je verder met geen stok het ijs op kreeg
kookte in het schaatsseizoen enorme pannen erwtensoep
en deelde deze uit vanaf de steiger voor ons zomerhuisje

de soep genoot een faam tot ver achter de dijken
men reed er graag een plas voor om of kluunde zich de 
bramen
een enkeling trotseerde een nat pak onder de brug

slechts éénmaal is zij ingegaan op een verzoek om het recept
een vage kennis wou het sturen naar zijn zus in Amerika

in de lente kregen we een kaart: we really enjoy your 
erwtensoep,
we nemen elke dag een stukje bij de koffie

Ingmar Heytze

Uit: Het ging over rozen. Podium, Amsterdam 2002

Dichter bij de tuin
poëtisch ontbijt
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Vermijmering

Najaar 2014 – De �jd dat we kunnen 
oogsten wat er gezaaid is.  
De voorraadkast in de kelder kan weer 
gevuld worden met allerlei fruit en 
groentes die we door het jaar heen 
hebben vertroeteld of iets minder. 
Elk jaar weer wekt verwondering, de 
nummer één van vorig jaar verpietert nu 
op het veld terwijl een andere winnaar 
opstaat. 
Het is en blij� een verrassing en zoals 
mijn opa zei: “Ge kunt ’t zeijen en 
wa�eren maar laten groeien de kunde 
nie.”  
De perenoogst is voorbij terwijl de 
appeloogst nog in volle gang is, helaas 
hebben de wespen deze ook gevonden 
maar goed, er blij� voldoende over 
voor beiden. We hebben verschillende 
rassen zodat er tot eind oktober geplukt 
kan worden. De laatste courge�es 
zijn inmiddels samen met de uien 
verwerkt in een zoetzure lekkernij en de 
brandnetels waarvan je een prima soep 
kunt koken beginnen eindelijk hun groei-
spurt te vertragen. 
Dit jaar heb ik ze op ouderwetse manier 
onder de duim proberen te houden, dus 
met de zeis maaien voordat ze bloeien, 
ik ben bang dat het een langdurige zaak 
wordt.  

Ook de winde hee� zich laten 
opmerken, een prach�ge bloem die 
zich als een wade overal overheen 
gooit hetgeen niet al�jd de bedoeling 
is, ook hier blijven bijhouden dus. Als 
ik zo door mijn tuin banjer zie ik de 
bladeren verkleuren en nu in de heggen 
de bessen in alle soorten en maten van 
verre hun aanwezigheid tonen krijgt de 
herfst een behaaglijk gevoel. 

Frank Bekkers
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Uit het veld

Beste lezers,
Mijn naam is Geert Steenbergen en ik 
ben één van de vrijwilligers bij Verdeliet. 
Aan mij de eer om dit najaar een stukje 
in het digitale blad Welig te schrijven. 
Als verse imker bij Wereldtuin Verdeliet 
combineer ik graag mijn ervaringen als 
vrijwilliger en de voortgang van onze 
“geleende” bijenstal. 
Ik ben vorig jaar oktober als vrijwilliger 
bij Verdeliet begonnen dankzij mijn 
vrouw die via via van deze prach�ge plek 
te weten was gekomen. Ze is nu zelf als 
lid van de PR werkgroep voor Verdeliet 
aan de slag. 
Ik had zelf even wat �jd over omdat ik, 
zoals dat heet “between two jobs” zat. 
Mijn passie voor tuinieren, natuur en 
interesse voor duurzaamheid vormde 
de brug tussen mij en Verdeliet. Het 
zijn deze drie aspecten die samen met 
de beleving en het samen zijn met 
enthousiaste metgezellen Verdeliet 
voor mij tot een bijzondere plek maakt. 
Met z’n allen hebben we in een jaar 
�jd met weinig geld een klein paradijs 
gerealiseerd. Vele dona�es en bovenal

hard werkende vrijwilligers maakten dit 
mogelijk. Als je de vrijwilligers vraagt of 
ze hard werken zullen ze antwoorden 
dat het vanzelf gaat omdat ze gedragen 
worden door energie.
Ideeën worden in de groep besproken 
en wanneer ze realiseerbaar zijn en de 
gezamenlijke instemming daar is, dan 
komt het als vanzelf van de grond. Voor 
iederéén is er een geschikte ac�viteit 
te vinden. Zelf help ik mee in de tuin en 
bouw ik mee aan projecten op Verdeliet. 

Mijn hoofdac�viteit is het imkeren, 
sinds het voorjaar hebben we twee 
bijenkasten van imker Albert Koot in 
bruikleen. Albert is mijn mentor dus 
met zijn hulp en een cursus imkeren via 
de Nederlandse Bijen Vereniging op het 
Goffertpark in Nijmegen, hopen we in de 
toekomst zelf bijen te gaan houden op de 
tuin. Daarvoor hebben we echter meer 
handige en enthousiaste mensen nodig 
die het leuk vinden om mee te imkeren 
maar ook een paar bijenkasten kunnen 
bouwen. De bijenstal hee� inmiddels al 

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

meerdere keren gediend als educa�ef 
middel voor schoolkinderen die er een 
rondleiding kregen en natuurlijk zorgen 
de bijen voor bestuiving en honing die 
we naast onze andere verse biologische 
producten verkopen.
Nu ik weer een drukke baan heb zal 
ik minder �jd aan Verdeliet kunnen 
besteden maar loslaten zal ik Verdeliet 
zeker niet want ik maak er al�jd �jd voor 
vrij. Natuurlijk als imker maar ook om 
nu en dan mijn bijdrage te leveren op de 
zaterdagen, als Verdeliet tussen 10:00 
en 14:00 open is. Of om mee te helpen 
met de vele ac�viteiten die er worden 
georganiseerd. Zelfs als bezoeker loop ik 
er graag binnen.

Geert Steenbergen
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Vliegers en kruipers in de tuin

Juweeltje

a�. Wikipedia

Onder de vliegers en kruipers in onze 
natuur zijn er veel die een bijzondere 
naam hebben meegekregen, maar 
helemaal niet zijn wat hun naam doet 
vermoeden.

Een van de bekendste en voor velen 
van ons een akelige, griezelige is de 
pissebed. 
Jij vindt hen eigenlijk alleen op voch�ge, 
donkere plaatsen waar iets plantaardigst 
aan het vergaan is. Wie in het bos dood 
hout ziet liggen waarvan de schors al 
wat loslaat, vindt onder de bast vast 
en zeker een kolonie pissebedden. 
Maar ook dichtbij huis en soms zelfs 
in huis zi�en die kree�ach�ge 14-
po�ge pantserach�ge beestjes. Al�jd 
verscholen onder iets voch�gs. Licht 
maar eens een steen of verdwaald 
zwerfafval op en vrijwel zeker tref jij 
daar pissebedden aan. Zodra daar veel 
licht bij komt, vertrekken zij naar iets 
donkers. Dus wat jij nieuwsgierig ook 
op�lt en jou niet in de weg ligt, leg het 
terug; de pissebed eet verder.

Hoe komt de pissebed aan zijn naam?
De pissebed hoe�, ondanks de 
naam, nooit te plassen omdat de 
s�kstofverbindingen (ammoniak) het 
lichaam verlaten middels verdamping 
door het pantser. De ammoniakgeur 
(pislucht) die pissebedden verspreiden, 
liet de mensen denken dat zij hadden 
geplast. De pissebed dankt zijn naam 
aan vroegere �jden toen mensen nog 
erg bijgelovig waren. Om kinderen 
‘s nachts van het bedplassen af te 
krijgen werden de beestjes gevangen, 
gedroogd en vermalen. Het poeder werd 
vervolgens uitgestrooid tussen de lakens 
om het bedplassen te voorkomen. Een 
thee van pissebedden drinken zou juist 
het plassen bevorderen; een soort 
plaspil dus.  Ook werden ze als medicijn 
gegeven bijvoorbeeld als maagtablet, 
omdat de schubben van de pissebed een 
hoog kalkgehalte beva�en en daardoor 
een neutraliserende werking geven in de 
maag.
De pissebed wordt in de volksmond ook 
wel keldermot, muurluis of muurvarken 
genoemd. In het dialect hebben de 
beestjes ook erg leuke namen. 
Zo worden ze in Groningen stoinmo�en 
genoemd, in Brabant heten ze 

kelderzeugen en in Limburg zijn het 
verkesbiestjes.
In huis vinden wij hen vies en niet 
netjes. Overal waar zij voorkomen valt 
er wel iets op te ruimen, misschien is 
het daarom wel dat wij hen niet in huis 
dulden, omdat zij ons erop wijzen dat 
wij niet goed hebben schoongemaakt. In 
huis maken wij dan schoon, buitenshuis 
moeten wij hen met rust laten, want 
daar ruimen zij met nog vele andere 
kleine wezentjes voor ons op.

Kree�ach�gen
Pissebedden zijn één van de weinige 
soorten kree�ach�gen die zich aan het 
leven op het land hebben aangepast.  
Ze zijn zelfs ona�ankelijk van water-
plassen voor het eerste levens stadium.  
De vrouwtjes hebben een watergevulde 
broedbuidel waarin het eerste stadium 
zich ontwikkeld.

Lees verder

Een pissebed plast nooit – en al zeker niet in bed
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kelderpissebed met jong

vervellende pissebed

zieke pissebed 

zoetwaterpissebed

Pasgeboren pissebedden lijken veel op 
hun ouders, maar hebben echter zes 
paar poten en zes rugsegmenten, men 

noemt dit het mancastadium. 
De volwassen dieren hebben zeven 
paar poten en zeven rugsegmenten. 
Na enkele vervellingen zijn de jonge 
dieren ook volwassen. Het vervellen 
en dus het groeien, gaat bij de 
volwassen dieren door.

Alle pissebedden vervellen, niet in één 
keer zoals wij het van insecten kennen, 
maar in twee gedeelten. Eerst gaat de 
ene hel� van de huid eraf en dan de 
andere hel�; soms eerst voor, soms 
eerst achter. De vervelde huid bevat veel 
kalk, de pissebed knabbelt die op. Kalk 
dient als bouwstof voor de volgende 
vervelling. 
Verliest een pissebed een poot of  een 
antenne, dan is hij in staat deze te 
regenereren, opnieuw aan te maken. 
Bij de volgende vervelling zie jij dan 
een nieuwe, nog kleinere en vaak 
pigmentloze poot of antenne. Bij de 
volgende vervelling is er niets meer aan 
te zien.

Een blauwe pissebed is ziek 
Bij alle soorten pissebedden komt een 
virusziekte voor die makkelijk is te 
herkennen. Als de ziekte op zijn

hoogtepunt is kleurt de pissebed blauw 
of paars door reflec�e van het licht op 
de viruskristallen. Eenmaal gekleurd 
is het einde van zijn leven nabij. Het 
is een ziekte die veel voorkomt en 
niet besme�elijk voor mensen is. 
Pissebedden die van een dood dier 
eten, dat aan het virus is doodgegaan, 
worden zelf ook ziek. De verwekker heet 
Iridovirus.

Gewone zoetwaterpissebed
In zoetwater komen in Nederland 
meerdere zoetwaterpissebedden voor. 
De gewone zoetwaterpissebed, Asellus 
aqua�cus, is zeer algemeen en komt ook 
voor in onze vijvers. Deze soort kun jij 
herkennen aan de twee lichte vlekken 
achter de kop, de andere soorten 
hebben daar één grote vlek.

Deze pissebed komt dus ook in de vijver 
van Verdeliet voor, kijk maar of jij haar 
vindt. 

Lees verder
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een kliko eten. S�nkiesmerig, man!
- Verrot, dank je wel, Wesp, daar ben 
ik blij mee, zei ik helemaal beduusd 
van zoveel heerlijks. Wat ben ik blij dat 
mensen zoveel lekkers weggooien!

Bram van der Wurff

Zij houden verro�e veel van wat aan 
het ro�en is  
Terwijl ik dit ar�kel aan het schrijven 
was, droomde ik even weg en stelde mij 
voor dat ik een pissebed was, die net 
was verhuisd. Mijn buren verwelkomen 
mij. In mijn dagboek, als pissebed, 
schreef ik het volgende...

Mier bracht een beschimmeld 
broodjegezond en zei: 
- Fijn dat je mijn buurman bent, 
Pissebed. Dit stukje brood moet jij eens 
samen met s�nkverro�e spruitjes eten. 
S�nkies�nkie, man!
- Verrot, dank je wel, mier, daar ben ik 
blij mee, zei ik. Alleen hou ik niet zo van 
mayo, da’s me wat te vet, maar daar eet 
ik wel omheen.
Regenworm nam voor mij verrot zure 
slablaadjes mee en zei: 
- Welkom in de buurt. Mijn blaadjes 
sla moet jij eens samen met s�nkro�e 
ouwe na�e onbespoten katoenen 
zweetsokken eten. Dat is s�nkheerlijk, 
man!
- Verrot, dank je wel, Regenworm, daar 
ben ik blij mee, zei ik blij. 
Wesp had in een stukje s�nkoude 
hamburger bij zich en zei:
- Dag buur. Deze s�nkoude hamburger 
moet jij eens samen met een paar 
druppeltjes s�nkro�e waterdruppels uit 

Enkele weetjes
• Pissebedden zijn kree�ach�gen
• Op internet ook te vinden onder de 
 naam Isopoda  
• Aantal pootjes: Jonge pissebedden 
 hebben 12 pootjes; volwassenen  
 hebben er 14
• Lee�ijd: anderhalf tot twee jaar, 
 sommigen worden nog ouder
• Ze vervellen ongeveer eens in de 
 4 weken
• Voedsel: plantaardig materiaal

Vijanden:
• roodwi�e celspin
• egels
• kikkers en padden
• spitsmuizen
• vogels, zoals merels

Bronnen a�eelingen
Met dank aan Jan van Duinen die voor 
één keer toestemming aan Welig gaf om 
zijn foto’s te gebruiken. Tenzij anders 
vermeld, zijn alle a�eeldingen van hem. 
Hij hee� een zeer uitgebreide website 
over pissebedden met veel prach�ge 
plaatjes en nog veel meer.
h�p://www.janvanduinen.nl/isopoda.
php

Een alleraardigste uitzending over 
pissebedden is te zien op de website van 
Klokhuis.

klik op het plaatje om 
het filmpje te bekijken

http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2420/Pissebedden
http://www.janvanduinen.nl/isopoda.php
http://www.janvanduinen.nl/isopoda.php
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2420/Pissebedden
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Verlanglijstje

Het is nog steeds erg behelpen met de kleine 
weegschaal in ons winkeltje. Wie weet of hee� 
ergens nog een royale groenteweegschaal voor ons?

Het snoeiseizoen komt in zicht; binnenkort komt er 
iemand die verstand van zaken hee� naar de tuin om 
ons allemaal in te wijden in het betere snoeiwerk, 
vooral ook van de bessenstruiken en fruitbomen. We 
zouden erg blij zijn met een paar goede snoeischaren 
en een of twee snoeizaagjes. Dan kunnen we het 
voortaan zelf!

Koffie, thee, suiker, koffiemelk, wc-papier, filters, 
koekjes, sappen, schoonmaakspul en poetsmateriaal, 
afwasmiddel en kwasten, theedoeken, keukenrollen, 
folie, ma�enklopper, steelpannetje, grote degelijke 
koekenpan, energie-zuinige koelkast, waterkokers, 
stofzuiger die er wat van kan, goed sluitende 
voorraadbussen, gasfornuis met wokbrander + oven 
en noem het allemaal maar op. Al die doodgewone 
huishoudelijke spullen die nodig zijn voor de 
prak�sche gang van zaken: we zijn er blij mee! 
Zeker omdat we binnenkort ook gaan starten met 
kookac�viteiten.

Er wordt wat afgeklust bij Verdeliet! Waar we naar 
uitkijken zijn de volgende zaken: een bankschroef, 
boorstandaard,  diverse handgereedschappen, een 
degelijke gereedschapskist, -kast of -wagentje en heel 
graag ook iemand die alles, wat we op dit moment 
aan gereedschappen en beves�gingsmaterialen 
hebben, eens grondig wil uitzoeken, schoonmaken, 

eventueel slijpen/repareren en op een handige 
manier opbergen. Een vaste klusser (m/v) voor 
Verdeliet zou het helemaal compleet maken. 

Voor de tuin hebben we ook wensen zoals 
bijvoorbeeld kindertuingereedschap, een palenboor, 
enkele kruiwagens, heel veel verwilderingsbolletjes; 
een paar degelijke gieters van 5 en van 10 liter en 
stenen of houten bankjes om op veel plaatsen in de 
tuin te kunnen genieten van al het moois. Voor de 
nog aan te leggen kruidentuin dagdromen we over 
een waterelement op zonne-energie.

Natuurlijk hebben we ook aardig wat geld nodig voor 
de sproei-installa�e, de verbouwing van onze loods 
(iemand die dat kan aansturen en begeleiden zoeken 
we ook), de nieuwe aanleg van vijver en moeras 
(welke vijverexpert staat ons hierbij terzijde?), 
materiaal voor het bouwen van een bijenstal, 
aanschaf van kippetjes en kippenvoer.

En met open armen ontvangen we ook medewerkers 
voor alle voorkomende tuinwerkzaamheden 
zoals aanleg en onderhoud en opkweek, voor 
het opknappen van het kippenhok, de aanleg en 
inrich�ng van de kruidentuin, natuurspeelplek en 
fietsenstalling. Verder medewerkers voor onderhoud/
schoonmaken binnen, medewerkers voor het 
ac�viteitenprogramma, natuureduca�e, workshops 
en versterking van de PR-werkgroep.

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

Denk je, op welke manier dan ook, 
iets te kunnen betekenen voor 
Verdeliet of heb je een goede �p 
voor ons, kom dan eens langs in de 
tuin of neem contact met ons op via  
verdeliet@hotmail.com
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Ver weg - dichtbij
Ver weg is heel dichtbij

Interna�onaal Vrouwencentrum Safina en 
Wereldtuin Verdeliet hebben op donderdag, 
10 oktober met 35 mensen meegedaan 
aan het jaarlijks Na�onaal Integra�ediner. 
De vrijwilligers en medewerkers van beide 
organisa�es grepen deze kans om te proeven 
van heerlijke zelfgemaakte gerechten. 
Doel van het Na�onaal Integra�ediner is het 
‘vieren van verschillen’ (Proef de kracht van 
het verschil); op deze avond laten duizenden 
Nederlanders zien dat verschillen tussen 
mensen niet eng of las�g zijn, maar juist 
waarde toevoegen. 
De deelnemers van Safina en Verdeliet aan 
het integra�ediner zijn enthousiast en gaven 
aan dat het naar meer smaakte.  
Er gaan zeker nog dit soort ontmoe�ngen 
komen. Het Na�onaal Integra�ediner is een 
ini�a�ef van schoonmaakorganisa�e Asito 
en is ontstaan in 2011. 
Het doel van het Na�onaal Integra�ediner 
is om verschillende mensen met elkaar in 
verbinding te brengen om zo meer begrip 
en respect te kweken. Dit zorgt voor meer 
samenhang in de maatschappij. Voor de 
organisa�es die meedoen, verbetert het de 
samenwerking en versterkt het de rela�e 
met andere belanghebbenden. 
Via www.na�onaalintegra�ediner.nl is meer 
informa�e te vinden.

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

Snoeien is bloeien

Deze keer een prak�sche leidraad van hoe je 
moet snoeien, het lijkt al�jd las�g maar met 
een paar �ps kom je een heel eind. We moeten 
het dan met name hebben over het snoeien 
van heesterach�gen en bomen. De een- en 
tweejarigen zijn wel bekend. Bij deze geldt: knip 
de dode bloemen weg en je kunt vazen blijven 
vullen. Zo niet dan laat je ze in zaad schieten en 
verzamel je het zaad op een mooie droge dag.  
Het handigst gaat dit met een papieren zak.  
Schuif deze over de plant heen, knijp de zak dicht 
en knip de stengel af. Binnen in huis verder drogen 
en volgend voorjaar zaaien.

De eerste jaren
Goed, nu verder: waarom wil of moet je snoeien, 
ten eerste om je tuinontwerp niet uit de klauwen 
te laten lopen en ten tweede om zo veel mogelijk 
opbrengst van je (fruit)tuin te krijgen. Om dit 
laatste te verkrijgen dien je in de gaten te houden 
dat je de kroon van je boom open moet houden, 
meer zon en licht betekent een betere opbrengst. 
De eerste jaren werk je aan het gestel van een 
boom. Vier of vijf mooie vertakkingen laten 

staan, kruisende takken 
en waterlot (dit zijn de 
rechtopstaande twijgen 
die op je takken komen) 
verwijderen. 

Deze laatste moet je niet knippen maar in de 
zomer trekken zodat ook de slapende knoppen 
verwijderd worden. Verwacht de eerste jaren 
echter nog geen fruit. Daarna is het een kwes�e 
van het terugsnoeien van de hoofdtakken met 
eenderde en de vruchtdragende takken tot twee 
of drie knoppen. Snoei al�jd boven een naar 
buitenstaand oog zodat de kruin open blij�. In 
de zomer, na de junival* kun je de krentmethode 
toepassen zodat de overgebleven vruchten 
groter worden. De meeste vruchtbomen kun je 
op deze manier aanpakken, uitzondering zijn de 
prunussoorten dus de kers en de pruim die we 
liever niet snoeien in de winter, indien dit toch 
nodig is, neemt men de zaag in de zomer te hand, 
de wond is dan het eerste weer dichtgegroeid.

Lees verder

* Junival is het afvallen in juni  
 van kleine appels en peren als
 vorm van natuurlijke selec�e.



15

voor de snoei gesnoeide boom

uitgebleven snoei goed gesnoeide boom

Sterappeltjes

Stoofperen

Op welk hout komen vruchten?
Kijken we naar het kleinfruit dan is het belangrijk 
om te weten op welk hout de vruchten komen? 
Zwarte bessen dragen vrucht aan nieuw hout 
terwijl rode- en kruisbessen hun vruchten aan 
tweejarig hout dragen. Voor deze laatste twee 
zowel als voor bramen en frambozen geldt: snoei 
de takken die vrucht hebben gedragen af en kort 
zo nodig de andere takken in zodat je volgend jaar 
weer een mooie oogst hebt. Bedenk dat ook voor 
het kleinfruit dezelfde regel als voor de bomen van 
toepassing is. Houd je struiken dus open, zodat 
vocht en na�gheid minder kans krijgen en je fruit 
goed kan drogen.

Frank Bekkers
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Van het land... in de pot

Bu�ernut, ook muscaatpompoen genoemd

Squashpompoen

Verdelietpompoen

Bu�ernuts met wi�e saus en kaas
Bereidingswijze

Schil de bu�ernut, haal de pi�en eruit en snij de 
pompoen in blokjes. Kook de bu�ernutblokjes met 
zout - niet te zacht. 
Maak een wi�e saus en strooi er geraspte kaas in.  
Bak champignons en bacon apart.
Doe laag voor laag bu�ernut, champignons en 
bacon in een ovenschaal. Bestrooi de laag met 
peper en knoflookzout, en schenk er wat wi�e saus 
over. Eindig met de saus, strooi kaas erover en bak 
dit in de oven.  

“Eet smakelijk!”

Herfst - de �jd van stralend oranjerood tot zacht 
geel, de kleuren van pompoenen

In het sprookje van Assepoester tovert de goede fee 
een pompoen om tot een koets.  
Maar deze bekende herfstgroente is zoveel meer 
dan een mogelijk vervoermiddel.  
De pompoen is ontze�end lekker en vooral ook heel 
gezond.

Hier een baaie lekker Zuid-Afrikaans recept, 
gevonden op smulweb

Bu�ernuts met witsous en kaas
Bereidingswijze

Kook bu�ernuts met sout - nie te sag nie.  
Maak witsous en rasper kaas by.  
Braai sampioene en bacon apart. Pak ‘n laag 
bu�ernut, ‘n laag sampioene en ‘n laag bacon. Gooi 
peper en knoffelsout. Gooi witsous. Begin weer by 
bu�ernut. Wanneer al bestandele klaar is gooi kaas 
bo-oor en bak in die oond.

“Smaaklike ete!”
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Vers van het land

Blaow zeug 

Blaow zeug, gin beesje nor onze meug;
onder donker steen en ok plavuize 
zitte dik mi jong rondum te huize,
krek zoowès ’n stel bagge bij ’n zeug

Blaow zeug, gin beesje nor onze meug;
onder donker steen en kerkhofzèrke
zitte dik ès klèin, blaow rond vèrke

in vochtige grond te fruten ès ’n zeug.Blaow zeug (pissebed)

Cor en Jos Swanenberg
Uit: Brabantse beestjes
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Verdelietje

Les feuilles mortes

C’est une chanson
Qui nous ressemble
Toi tu m’aimais
Et je t’aimais

Nous vivions tous
Les deux ensemble
Toi qui m’aimais
Moi qui t’aimais

Mais la vie sépare
Ceux qui s’aiment
Tout doucement
Sans faire de bruit
Et la mer efface sur la sable
Les pas des amants désunis
...

te beluisteren op youtube
h�p://www.youtube.com/

watch?v=eACrOy7Kt2Y

Dode bladeren

Het is een lied dat 
voor ons lijkt gemaakt
Jij hield van mij 
en ik hield van jou

en wij tweetjes 
leefden samen
Jij hield van mij 
en ik hield van jou

maar het leven drij� hen die van 
elkaar houden uiteen
heel langzaam, heel s�lletjes
En de zee wist op het strand
de voetstappen van de 
gescheiden geliefden
...

Andrea Bocelli en Veronica Ber�

http://www.youtube.com/watch?v=eACrOy7Kt2Y
http://www.youtube.com/watch?v=eACrOy7Kt2Y
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Verwondering
Toen ik een jaar of zes was, zag ik op 
een keer een prach�ge plaat in een 
boek over het oerwoud, dat “Ware 
Verhalen” hee�e. Het stelde een boa 
constrictor voor, die een wild dier aan 
het verslinden was. Zó zag die plaat er 
uit:

In het boek stond: “De boa constrictor 
slikt zijn prooi in haar geheel in, zonder 
te kauwen. Daarna kan hij zich niet meer 
verroeren en verteert al slapende, zes 
maanden lang.” 
Ik heb toen veel nagedacht over 
avonturen in de rimboe en ik slaagde 
erin zelf met een kleurpotlood mijn 
eerste tekening te maken. Tekening 
nummer 1. Die was zó: 

Ik liet mijn meesterwerk aan de grote 
mensen zien en vroeg hun of ze er bang 
voor waren. Zij antwoordden: “Wie 
zou er nu bang zijn voor een hoed?” 

Mijn tekening stelde geen hoed voor 
maar een boa constrictor, die bezig is 
een olifant te verteren. Toen heb ik het 
binnenste van de boa getekend, zodat 
de grote mensen het zouden begrijpen. 
Die moeten bij alles uitleg hebben. 

Toen hebben de grote mensen me 
aangeraden, mij niet meer met 
tekeningen van open of dichte 
boas te bemoeien, maar liever aan 
aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen 
en taal te doen. Zo kwam het, dat ik 
op zesjarige lee�ijd een schi�erende 
schildersloopbaan liet varen. Ik voelde 
me ontmoedigd, door de mislukking 
van mijn tekening nummer 1 en mijn 
tekening nummer 2. Grote mensen 
begrijpen nooit iets uit zichzelf en voor 
kinderen is het vervelend hen al�jd weer 
alles uit te moeten leggen. Ik moest een 
ander vak kiezen en leerde vliegtuigen 
besturen. Ik heb zowat overal gevlogen. 
En aardrijkskunde kwam mij inderdaad 
heel goed te pas. Met één oogopslag 
kon ik China van Arizona onderscheiden. 
Dat is erg makkelijk als je ‘s nachts 

verdwaald bent. Op die manier kwam 
ik in het leven met massa ‘s gewich�ge 
mensen in aanraking. Ik leefde lang 
temidden der grote mensen en leerde 
ze van héél nabij kennen. Niet dat ik 
hen daarom hoger aansla. Als ik er een 
ontmoe�e, die wel een scherpzinnige 
indruk maakte, nam ik de proef met 
mijn tekening no. 1, die ik al�jd bewaard 
heb. Ik wilde weten, of hij werkelijk 
begrip had. Maar het antwoord was 
al�jd: “ ‘t Is een hoed”. Dan sprak ik 
maar niet meer over boa constrictors of 
oerwouden of over de sterren. 
Ik rich�e me naar hem en sprak over 
bridge, golf, poli�ek en dassen. En de 
grote mens vond het plezierig om kennis 
te maken met zo ‘n verstandig man.

Uit: De Kleine Prins 

Antoine de Saint-Exupéry

ISBN 9061005434 
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Verder kijken

 Knutselen in de natuur
Al�jd al een knutselaar geweest en het leuk vinden om in de grond te wroeten. Via deze link kun je je hart 
ophalen, knutselen met natuurlijke materialen, op expedi�e in de natuur of bouw een huis voor een ander. 
Leuke �ps en ac�viteiten.
h�p://www.buitengidsvoorkids.nl

 Buiten moet schoner 
Een app waarmee je de wereld om je heen een beetje schoner en veiliger kunt maken. Afgebroken schommel 
op het speelveld, plas�c afval of andere troep in het bos gedumpt. Meld het via deze gra�s app. Jouw bericht 
wordt meteen aan desbetreffende gemeente doorgestuurd. Op onderstaande webpagina kun je de app 
downloaden.
h�p://www.buitenbeter.nl

 Stem der bomen
Op deze website kun je jezelf spiritueel onderdompelen in de wereld van de bomen. Bomen hadden al�jd een 
aantrekkingskracht op mensen. Volgens een oude volkswijsheid moet een mens in zijn leven drie dingen doen: 
een huis bouwen, een kind op de wereld ze�en en een boom planten. In het Germaanse epos Edda wordt 
over de mach�ge es verteld, de Wereldboom Yggdrasil wiens kroon het hele universum droeg. Geïnteresseerd 
geworden in welke boom jij bent? Zoek het hier op.
h�p://www.stemderbomen.nl

 Dode dieren met een verhaal
In de speciale Dode-Dieren-met-een-Verhaal-vitrine brengt Het Natuurhistorisch Museum haar beroemdste 
dode dieren samen. Volg de links om alles te lezen over de  Dominomus die werd doodgeschoten omdat 
zij 23.000 dominostenen omgooide, de Tweede Kamermuis, de meeuw die in botsing kwam met een 
traumahelikopter (beter bekend als de Traumameeuw), ‘de laatste’ schaamluis, het legendarische slachtoffer 
van homoseksuele necrofilie bij de wilde eend.

Hier vind je interessante links 
over natuur, tuin en nog veel 
meer

http://www.buitengidsvoorkids.nl
http://www.buitenbeter.nl
http://www.stemderbomen.nl
http://www.youtube.com/watch?v=19LWkl4FmGg
http://www.rijnmond.nl/nieuws/14-02-2012/conservator-krijgt-tweede-kamermuis-thuisbezorgd
http://www.youtube.com/watch?v=94fQswSdYCs
http://vroegevogels.vara.nl/Columnist-van-de-Week.250.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=344265
http://www.nieuwamsterdam.nl/de-eendenman#.VEOnPGd_vfU
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Voer voor lezers Natuur in Nederland
Een boek van Frank Berendse. 
Uitgeverij KNNV

Op ontdekkingtocht door 
Nederland. Ons eigen land dat 

begint bij je eigen voordeur eens met andere ogen 
bekijken.

Natuur in Nederland presenteert in één prach�ge 
uitgave alles wat je wilt weten over de Nederlandse 
natuur: planten, dieren en landschappen, 
samenhang en ontstaansgeschiedenis, landgebruik 
en wandel-mogelijkheden. Frank Berendse schreef 
dit indrukwekkende boek in de tradi�e van de 
klassieker Wilde Planten. Ook hij behandelt 
de natuur per landschapstype. Maar hij richt 
zich zowel op planten als op vogels, vlinders en 
paddenstoelen. 

ISBN 9050113761

Piet Oudolf een landschap in 
een landschap

Een boek van Noel Kingsbury. 
Uitgeverij Terra 

Werktekeningen, beplan�ngslijsten maar eerst en 
vooral bevlogenheid typeert dit boek. Geïnspireerd 
door wat het landschap hem aangee� neemt 
tuinontwerper Piet Oudolf je aan de hand door zijn 
landschap. Hoe groot of klein je tuin ook is, een 
postzegel of een landgoed. Elke tuinbezi�er kan 
hier zijn of haar hart ophalen om zelf aan de slag te 
gaan.

ISBN  9089892850

Filosoferen in de tuin
Een boek van Damon Young 
Uitgeverij Ten Have 

In een wereld van tanende 
bestaanszekerheid, waar de 
informa�etechnologie grotendeels 

de plaats hee� ingenomen van het aloude gesprek, 
moet de mens weer leren om de �jd te nemen 
voor zichzelf. Volgens filosoof Damon Young 
hee� hij een tuin nodig - een vrijplaats voor de 
mijmering en daarmee ook een plaats van verzet.
 
ISBN  9025903851

Tip!
Lees en bekijk de mini-docu: Waarom de moderne 
mens een tuin nodig hee� op internet  
h�ps://decorrespondent.nl

https://decorrespondent.nl/234/Mini-docu-Waarom-de-moderne-mens-een-tuin-nodig-heeft/20447603748-07122a94
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Agenda
De natuur trekt zich terug, maar in de herfstvakan�e gonst het bij Verdeliet binnen en buiten 
nog van de ac�viteiten. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen op donderdag 23 oktober tussen 11.00 
uur en 14.00 uur meedoen met bijvoorbeeld: mooi nieuw papier maken van oud papier, weven 
aan een groot web in de tuin, bezempjes maken van wilgentakken, je eigen insectenhotel 
bouwen, soep koken van groenten en kruiden uit de tuin, een tekst/gedicht maken op de 
poëziewand in de tuin.
Breng je eigen boterham mee voor tussen de middag, soep maken we samen. Trek vooral kleren 
aan die tegen een stootje kunnen. Kosten, inclusief drinken en soep € 2,- . 
Inschrijven kun je via verdeliet@hotmail.com (naam, lee�ijd en telefoonnummer opgeven 
graag) 

Ervaar de smaak van gezonde producten, zonder kunstma�ge toevoegingen. Eenmaal per 
maand, om te beginnen op zaterdag 25 oktober en zaterdag 29 november kun je bij Verdeliet 
genieten van een heerlijke lunch. Deze bestaat uit zelfgemaakte soep met o.a. producten uit de 
tuin en zelfgebakken brood. 
Informa�e hierover kun je vinden op www.debroncuijk.nl 
Tijd van 12.30 – 14.30 uur, prijs € 5,- . 
Opgeven voor deelname aan de lunch is noodzakelijk i.v.m. inkoop van de ingrediënten. 
Dit kan via yvonne@debroncuijk.nl of via 06-46286162

Zaterdag 9 november wordt door Janneke Tops een dagcursus gegeven over “levende 
moestuinbodem en compost”.  
Informa�e over inhoud van de cursus en inschrijving vind je op www.gezondemoestuin.nl 
Bij het prak�sche deel ‘s middags gaan we met elkaar ook daadwerkelijk een composthoop 
opze�en.

“Een na�e die zijn bodem vernie�gt, vernie�gt zichzelf” (Franklin D. Roosevelt) 
Op 21 en 22 februari 2015 is er bij Verdeliet een bijzondere weekend-cursus Humisme, verzorgd 
door Marc Siepman. Meer informa�e en opgeven kan via www.gevoelvoorhumus.nl 
Het aantal deelnemers is beperkt.

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

https://www.facebook.com/pages/Wereldtuin-Verdeliet/685550204794782
www.debroncuijk.nl
mailto:yvonne@debroncuijk.nl
www.gezondemoestuin.nl
http://gevoelvoorhumus.nl/
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Veel dank aan

Van Woningcorpora�e Mooiland 
ontvingen we een bijdrage voor het 
inrichten van de ontmoe�ngsruimte 
en de opstart van de maandelijkse 
kookac�viteiten. www.mooiland.nl

De firma Verstegen droeg een 
steentje bij door ons een startpakket 
kruidenmengsels en specerijen cadeau 
te doen. www.verstegen.nl 

Jos is bezig om een kas om te bouwen 
tot een “werkkas”. Veel vrijkomend 
materiaal (waaronder betonplaten 
en palen) krijgt nu bij Verdeliet een 
prak�sche nieuwe bestemming maar 
poe — wat een gesjouw om het spul 
allemaal naar Cuijk te krijgen!  
www.kordater.nl

Fortrass, de drukker van de regio, 
sponsorde al eerder de visitekaartjes van 
Verdeliet en kwam ons nu ook tegemoet 
in de kosten van het drukken van setjes 
ansichtkaarten  met mooie foto’s (te 
koop in ons winkeltje)  gemaakt door 
onze “hoffotograaf” Marcel Heeres. 
www.fortrassreprocentre.nl

Firma JAKO uit Cuijk schonk ons  een 
flink aantal meters oud steigerhout. 
www.jako.nl

We krijgen steeds meer groepen en 
eters over de vloer. Jaap Glandorff, 
die eerder dit jaar al onze prach�ge 
aardbeientorens maakte, gaat weer 
samen met Philip van het steigerhout 
een paar hele grote, mooie ee�afels 
voor binnen en buiten �mmeren.  
www.magmaglandorff.nl

Al vanaf de start van Verdeliet ze�en 
veel bedrijven, personen, organisa�es 
en 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 hebben we een groot 
aantal hiervan genoemd.  
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

Een par�culiere gulle gever bedacht ons 
met een groot dubbel koffiezetapparaat 
en wat zijn we daar blij mee! Het aantal 
medewerkers op tuindagen groeit 
gestaag en de koffie-, theepauzes 
zijn daar nou eenmaal een belangrijk 
onderdeel van. 

Van het Oranje Fonds kregen we een 
bijdrage voor de organisa�e van de 
Na�onale Burendag en onlangs ook de 
toezegging voor een forse financiële 
ondersteuning voor de komende 3 jaar. 
Voor ons een enorme opsteker en een 
beves�ging dat we op de goede weg zijn 
met elkaar. www.oranjefonds.nl

In deze najaarsedi�e

www.mooiland.nl
http://www.verstegen.nl/
www.kordater.nl
www.fortrassreprocentre.nl
www.jako.nl
www.magmaglandorff.nl
http://www.wereldtuinverdeliet.nl/
www.oranjefonds.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 
Najaarsedi�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
Monica Boschman, Ger�e Copal, Geert Steenbergen

Ontwerp & Vormgeving Welig  
Uta J. Negelen

Fotografie
Marcel Heeres, hoffotograaf 
Winterkoning omslag, www.dewildewijdewereld.nl
Pissebedden, Jan van Duinen
en anderen 

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. 
Van 19 december 2014 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  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 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
verdeliet@hotmail.com 

“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:tekstinbeeld@hetnet.nl 
http://www.wildewijdewereld.nl/wp-content/uploads/2010/06/winterkoning-3.jpg
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
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