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Verbinden

Verbinden

Schrijf eens een stukje over “verbinden”. 
Leg deze vraag aan een verpleegster en 
aan een �mmerman voor en je krijgt 
twee compleet verschillende verhalen. 
Laat mij het doen en ik probeer ze beide 
in één verhaal te krijgen. Verbinden 
hee� namelijk zo ongeveer overal mee 
te maken: van verband tot hout. Alles en 
iedereen is wel ergens mee verbonden.

We verbinden ons suf. Als ik tegen-
woordig op internet op sites als 
Facebook, LinkedIn of Twi�er rondkijk, 
lijkt de hoeveelheid verbindingen die je 
maakt bepalend voor je succes. Ik moet 
ook toegeven, dat het leuk en sociaal 
is om op deze wijze contacten aan te 
halen. Ik heb bijvoorbeeld vrienden in 
het buitenland, waar ik nu weer net  
zo´n leuk contact mee heb, als toen we 
nog naast elkaar woonden. Maar om 
nou de hele dag naar een schermpje te 
gaan zi�en turen.
Internetvrienden en volgers zijn leuk, 
maar ze passen niet een keertje op de 
kinderen, wanneer jij met spoed even 
weg moet. Of ze geven de planten 
ook geen water, als je op vakan�e 
bent. Daarom is het zo belangrijk om 
ook echte verbindingen aan te gaan. 

Verbindingen die twee kanten op 
werken: ik ken jou, jij kent mij.  
Of, wat in deze �jd van par�cipa�e nog 
veel waardevoller is: ik help jou, help 
jij mij? Veel van deze verbindingen 
samen vormen een netwerk, misschien 
nog beter: een vangnet. Dat is een net 
waar je, als alle hulp van je internet-
vrienden en volgers beperkt blij� 
tot een opbeurende opmerking en 
steunbetuigingen, echt op terug kunt 
vallen. Zodat er iemand echt voor je 
klaarstaat, je een knuffel of schop onder 
je kont gee� en een keer met de hond 
gaat lopen.
Dit netwerk bouw je niet op van achter 
een beeldscherm. Je onderhoudt 
het misschien via die weg, maar de 
funderingen hiervoor zijn erbuiten 
gelegd. Dat kan zijn bij familie, op het 
schoolplein, bij verenigingen of op je 
werk. Jezelf op deze wijze verbinden is 
een vorm van zelfverrijking.  
Dat is niet alleen in prak�sch opzicht, 
zoals de voorbeelden die ik al eerder 
aangaf, maar zeker ook op sociaal en 
intellectueel vlak. Daar kun je zoveel van 
elkaar leren door naar elkaar te luisteren 
of samen dingen te ondernemen.
Verdeliet is wat mij betre� een 

schi�erende plek, waar je jezelf op 
deze wijze kunt verrijken. Tijdens 
het samenwerken ontmoet je de 
meest diverse mensen met de meest 
uiteenlopende verhalen. Ik heb ook 
de eer gehad om enkele malen mijn 
handen daar uit de mouwen te kunnen 
steken. Ik vind het iedere keer weer 
mooi om te zien hoe er niet alleen een 
schi�erend mooie wereldtuin, maar 
misschien nog wel een mooier netwerk 
van verbindingen ontstaat. Dat zijn 
verbindingen tussen echte mensen, 
een verpleegster en een �mmerman 
bijvoorbeeld, die daar samen in hun 
vrije �jd aan het werk zijn.

Hilly van Nispen 
voorzi�er wijkraad De Valuwe
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Verdeliet tuin en oogst

Het tuinseizoen loopt langzaam ten 
einde. Vanaf maart is de winkel ook 
weer op zaterdag open.

Voor de openings�jden zie

 

Deze winter gunt moeder natuur zich 

weinig rust.
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Verdeliet groeit

Verdeliet groeit, binnen en buiten 
de poort.
 

 Winterrogge ingezaaid als groenbemester; daar is de grond vast heel blij mee.

De dahliaknollen eruit en de bloem-
bollen erin!

De laatste honing van het achterliggende 
jaar gaat in de potjes, bestemd voor de 
schouwburg in Cuijk. 
Half december vlogen de bijen nog 
steeds, zo warm was het, maar erg veel 
stuifmeel en nectar was er niet te vinden  
dus moesten  we ze bijvoeren.

Leerlingen van het Merletcollege 
kwamen naar Verdeliet voor een dag 
over gezonde voeding.
Ook de zelfgemaakte groene smoothies 
vielen in de smaak.

De poëzie wand volop in 
gebruik.

Medewerkersavond eind 2015; wat ging 
er goed dit jaar en wat kan beter 
er werden ook volop plannetjes 
gesmeed voor het nieuwe jaar.

Met z’n allen kerstversieringen maken 
voor de wijk-kerstmarkt van de Valuwe.
Er werden veel contacten gelegd op de 
markt en de verkoop mocht er ook zijn.

De nieuw aangelegde vijver weerspiegelt 
onze gezamenlijke inzet.

Wie niet rijk is – moet crea�ef zijn; van 
allerlei restpar�jtjes maken we er met 
elkaar een prach�ge vloer met mozaïek 
voor onze nieuwe keuken
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Vermijmering

Nu de donkere dagen voor Kerst defini�ef zijn 
vertrokken en het nieuwe jaar zijn intrede hee� 
gedaan is het �jd voor reflec�e. Zoals in vele voor-
hene jaren zijn er door het jaar heen leuke en minder 
plezierige zaken te melden. Voor mij persoonlijk is 
het een bewogen jaar geweest met vele verdrie�ge 
momenten maar zoals het bij veel dingen werkt zal 
ook ik moeten durven los te laten. Als tuinier weet 
je dat er een �jd van planten is, maar ook een �jd 
van snoeien of zelfs een afscheid van wat je dierbaar 
was. Toch betekent dit laatste ondanks alles ook 
een nieuwe start. Zoals ook Jezus lang geleden een 
nieuw begin was, de hoop voor veel mensen voor 
wie het allemaal niet zo gemakkelijk afging en in de 
verdrukking zaten. Het is ook heden ten dage niet 
veel veranderd. Met mijn ouders liep ik jarenlang 
op kerstavond de gebruikelijke route naar de kerk 
om de nachtmis te vieren. Van alle kanten voegden 

mensen zich in tot een lange rij. Lopend langs de 
oude pastorietuinmuren leken we ondanks al onze 
verschillen allemaal op vluchtelingen die gezamenlijk 
hoopten op een nieuwe start. Zoals ook nu weer 
zoveel mensen uit Syrië, Afghanistan en andere 
hoeken van de wereld op zoek zijn naar een plaats in 
de herberg of wellicht in een stal voor wat warmte en 
licht. Verwach�ngsvol kijken we allen tezamen uit naar 
wat het jaar ons zal brengen.

Frank Bekkers
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Uit het veld De bijen
“Imker worden bij Wereldtuin Verdeliet”, 
las ik ongeveer een jaar geleden in de 
krant. Al een hele �jd wilde ik wat meer 
weten over bijen, honing en imkeren. 
Deze kans kon ik dus niet laten schieten. 
En inderdaad: de introduc�ecursus van 
Thomas Freitag, van wie we later ons 
tweede bijenvolk kregen, smaakte naar 
meer. Ook de prak�jkmomenten met 
onder ander Albert van Koot, schenker 
van het eerste bijenvolk, bevielen 
uitstekend. En wat een geluk dat ik 
op mijn vrije donderdagochtenden de 
bouw van de bijenstal van dichtbij mee 
kon maken! Lekker buiten bezig zijn, op 
een heerlijk plekje in de steeds mooier 
wordende tuin. Beschut tegen hi�e, 
regen en wind. Hopelijk hebben de 
bijenvolken het er goed naar hun zin, het 
hele jaar door.

Taalles
Sinds een aantal maanden is die 
donderdagochtend gevuld met taalles 
bij Safina. In ‘mijn’ groep zi�en vooral 
vrouwen die de taal beter willen leren, 
omdat ze de kinderen zo graag zouden 
willen helpen met hun huiswerk. De 
vele uitzonderingen op de regels maken 

Nederlands een las�ge taal! Verder, 
maar dat staat los van de taal, is het me 
opgevallen dat het kunnen lezen van 
handschri�en zeer moeilijk blijkt te zijn. 
Dat wordt er waarschijnlijk niet beter op 
met die digitalisering. Ach ja, “elk nadeel 
heb z’n voordeel”. En ik ben ook heel 
blij dat ik blind heb leren typen. Maar 
het blij� handig én belangrijk (voor de 
ontwikkeling van de hersenen en fijne 
motoriek) om te kunnen schrijven.

Onderzoeken
Ik ben in 1997 als onderzoeker/
ontwikkelaar begonnen bij het 
Biomechanica-lab, vlak bij de afdeling 
Orthopedie van het Radboud. 
Experimenteren met kunstheupen en 
-knieën in het lab lag me beter dan 
computersimula�es. Daarna heb ik 
gewerkt bij een produc�ebedrijf in 
de medische industrie en ook nog bij 
een kalibra�ebedrijf. Sinds 2007 houd 
ik me bezig met de formulering van 
apotheekach�ge producten bij ForTe 
in Molenhoek. Het blij� boeiend om 
nieuwe kennis op te doen en om wijzer 
te worden van experts op gebieden van 
regelgeving, produc�e, grondstoffen 

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

en verpakkingen. Maar misschien 
leer ik nog wel het allermeeste van 
experimenten die heel anders lopen dan 
verwacht.

Cuijk
Samen met Ron ben ik in 2004 in 
Cuijk komen wonen. De jaren hier zijn 
voorbij gevlogen. Onze zoon Joris zit 
ondertussen alweer bijna een jaar op 
school... 
Hiervoor woonde ik bij het Goffertpark 
in Nijmegen, met uitzicht op de hertjes. 
De bijenstal, waar in februari de 
imkercursus gaat beginnen, staat ook in 
dat fraaie park. Hoe leuk is dat!?

Marieke Willems



8

Verlanglijstje

De nieuwe “lee�euken” is zo goed als klaar. Niks 
meer van te zien dat het vroeger een van de dieren-
verblijven was. Met hulp van alle kanten is het 
een ruimte geworden die voor veel verschillende 
doeleinden te gebruiken is. Met een toepasselijk natje 
en droogje voor de medewerkers is de keuken deze 
maand ingewijd. De eerste muzieklessen en andere 
groepsbijeenkomsten hebben er al plaatsgevonden. 
De snijplanken kunnen we afstrepen van ons 
verlanglijstje want onze eigen onovertroffen Peter 
hee� inmiddels prach�ge snijplanken gemaakt. 

Nu de degelijke kook,- en bakpannen, goede 
keukenmessen en ander keukengerei nog. Ook een 
solide mixer en staafmixer staan bijvoorbeeld op ons 
verlanglijstje.

In het voorjaar gaan we een begin maken met het 
aanleggen van de kruidentuin. We bouwen daarin ook 
een soort pergola waar we de druiven die vorig jaar 
achter de poëziewand geplant zijn overheen willen 
leiden.  
Voor de verhardingen in dit deel van de tuin hebben 
we veel zand, grind en bestra�ngsmaterialen nodig. 
Elk restant steentjes (liefst kleine waaltjes) is welkom. 
Ook restanten natuursteen. En bandjes natuurlijk. 
Kruidenplanten adopteren we ook van harte. En wat 
zou het mooi zijn (dromen mag toch?) als we nog eens 
midden in het centrum van die kruidentuin, tussen 
mooie grote keien bijvoorbeeld, een klein, zoetjes 

kabbelend waterelement (op zonne-energie) kunnen 
plaatsen. 

Nu de vijver helemaal opnieuw is aangelegd en het 
meeste onkruid getemd, is de �jd aangebroken om van 
dat deel van de tuin ook echt een ontmoe�ngstuin te 
gaan maken. Lekker zi�en bij de vijver bijvoorbeeld om 
naar de kikkers te luisteren of het stuntvliegen van de 
libellen te bewonderen. Alleen of samen met iemand 
anders in een schaduwhoekje genieten van alles wat 
er vliegt, kruipt en bloeit. Genieten van geuren en 
kleuren. Of van andere mensen die al of niet bezig zijn 
in de tuin. Op het verhoogde terras zi�en, met een 
kop verse mun�hee bijvoorbeeld, met uitzicht over de 
hele tuin.  Even uitrusten na gedane tuinarbeid. Veel 
zitplaatsen zoeken we dus, liefst in hout of steen. 

Versterking zoeken we ook in de aansturing van 
Wereldtuin Verdeliet. Onze bestuurssecretaris is 
verhuisd naar een plaats buiten de regio en ook de 
kerngroep hee� behoe�e aan uitbreiding. Verdeliet is 
een bruisende, energieke organisa�e die veel te bieden 
hee�.  
Wil je meer informa�e over deze func�es? Kom gerust 
langs in de tuin of vraag informa�e via e-mail zie 
colofon 8.

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. 

“Niets is zo verkwikkend als op een 
mooie dag in de schaduw zi�en en 
naar het groen kijken.”
Jane Austen 

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

Wikipedia

Alqosh Bron: 8 theorthodoxchurch

Medewerker Dany Tala

Dany (27) is in Basra, de op een na grootste stad 
van Irak geboren. Als oudste zoon in een gezin van 
5 kinderen zag hij zijn vader niet veel daar deze als 
kapitein op een olietanker weinig thuis was. Het 
gezin verhuisde toen hij nog heel jong was naar 
Alqosh, een plaats in een minder stedelijk gebied 
in het noorden van Irak. Daar in de regio ging 
Dany later, met veel plezier, agrarische techniek 
studeren. 

Achterlaten en opnieuw beginnen
Begin 2012 hee� hij om veiligheidsredenen 
samen met zijn broer, die op dit moment in 
Duitsland woont, Irak moeten verlaten. Dit was 
een belangrijke beslissing omdat hij 1 jaar voor 
zijn afstuderen zat. Toch drongen ook zijn ouders 
er bij hem op aan om het land te verlaten en zijn 
toekomst ergens anders te zoeken. Ondanks dat ze 
ver uiteen wonen hee� Dany via de sociale media 
met enige regelmaat contact met zijn ouders. 
Hij maakt zich grote zorgen om hen, omdat ze 
maar een �en kilometer van ISIS-gebied vandaan 
wonen en daarbij geen moslim zijn. Momenteel 
is Dany druk bezig met zijn inburgeringcursus en 
bereidt hij zich ook voor op het staatsexamen 
Nederlandse taal. Zijn grote wens is om, als dat 
ooit mogelijk is, zijn studie weer op te pakken 
en af te ronden. Via zijn taalcoach kwam hij 
bij Verdeliet terecht als medewerker. Vanaf de 
eerste dag werd er onderling Nederlands gepraat 

met af en toe wat Engels en handen-en-voeten-
taal. Iedereen begreep elkaar goed genoeg en 
Dany’s woordenschat en taalgebruik ging elke 
tuinwerkdag met sprongen vooruit. Dit ging 
zo goed dat hij in december de kraam op de 
kerstmarkt mee hee� bemand en geïnterviewd 
werd door de wijk TV. Dany is erg blij om nu in een 
vrij land te wonen waar je mag denken, zeggen en 
zijn wat je wilt. 

Dichtbij en ver weg
Op de vraag waar hij zich het meest over 
verbaasde bij zijn aankomst in Nederland zei Dany: 
“Boterhammen met kaas, al die boterhammen 
met kaas!” Dany kookt zelf ook graag. Alle 
groenten, die hij kende vanuit zijn geboorteland, 
kan hij hier ook wel vinden. Maar natuurlijk zijn er 
wel dingen die hij mist en dat zijn de speciale 
kruidenwinkeltjes waar het er in Irak van 
wemelt. Als je daar weet wat je wilt gaan 
koken dan ga je naar zo’n winkeltje waar 
ze speciaal voor jouw gerecht een mix van 
kruiden en specerijen samenstellen. Hoe 
ge-makkelijk kan het zijn. In oktober, voor 
het integra�ediner bij Verdeliet, maakte 
Dany biryani klaar – een heerlijk Indiaas 
kipgerecht. Vraag hem zelf maar eens hoe 
je dat klaar maakt. Hij vertelt het je in het 
Nederlands!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Irak#/media/File:Un-iraq.png
http://theorthodoxchurch.info/blog/news/?p=35506
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Van de akker en de tuin

Bron 8 tuinadvies.nl

De bessen van de meidoorn
Meidoorn in bloei

poort naar de elfenwereld. Wie er 
echter in verstrikt raakte, kwam nooit 
meer terug. 
Halverwege het begin van de lente 
en het begin van de zomer was de 
meidoorn ook het middelpunt van 
het Kel�sche Beltane fes�val. Tijdens 
het feest, dat op 1 mei werd gevierd, 
werden de huizen versierd met 
bloeiende meidoorntakken en werd 
met vuur het land gezuiverd zodat het 
opnieuw vrucht kon dragen.
Van deze veelzijdige struik die in drie 
verschillende vormen voorkomt, 
kunnen zowel blad, bloesem als bes 
gebruikt worden voor het kruiden 
van salades of het maken van thee. 
Ook als medicijn werd deze veelvuldig 
gebruikt. De twees�jlige meidoorn die 
in de Maasduinen minder voorkomt, 
bloeit een week of twee eerder dan de 
eens�jlige en wordt ook minder hoog 
dan de laatstgenoemde. De derde is de 
koraalmeidoorn die in Nederland als 
uitgestorven werd beschouwd maar 
enige jaren terug op de St-Pietersberg 
werd teruggevonden. 
Als heggenvlechter en bewoner van 
de streek tussen Rijn en Maas heb ik 

natuurlijk mijn tuin omheind met een 
originele vlechtheg, waarin naast de 
meidoorn ook kardinaalsmuts, wilde 
rozen, Spaanse aak, eik, kers maar ook 
braam en framboos onderdak vinden. 
Een lust voor het oog en een paradijs 
voor het dierenleven.
 

Frank Bekkers

In het winternummer verlang ik al�jd al 
naar het voorjaar. Wanneer je dan langs 
de Maas loopt of fietst valt het zeker 
op, de overweldigende bloemenzee 
die in stroken het landschap voor even 
bepaalt. De meidoorn daar hebben we 
het dan over. Gevreesd waren ze echter 
al in Romeinse �jden, de hagen die ter 
veekering langs de rivieren in het lage 
land werden gevlochten. Een bepakt 
en bezakt leger dat deze heggen, een 
rivier en dan weer heggen op zijn pad 
vond, bedacht zich wel twee keer om 
verder te trekken. Al was het maar om 
van de messcherpe doornen geen lelijke 
infec�es over te houden. 
Al sinds vijfduizend voor Christus is 
de eens�jlige meidoorn, die in de 
Maasheggen het meest voorkomt, 
bekend in de lage landen. Ongesnoeid 
kan deze opgroeien tot een majestueuze 
boom van vij�ien meter hoog. Hij groeit 
niet snel maar kan een respectabele 
lee�ijd van een vij�onderd jaar be-
reiken. Van de Kelten en de Germanen is 
bekend dat ze deze meidoorn als heilig 
beschouwden.  
Een heuvel waar eik, es en meidoorn 
samen aanwezig waren, vormde een 

Verraderlijk lieflijk

Bronnen 

Wilde planten als voedsel, geneesmiddel 

of sierkruid/Hans van den Bosch.

De Maasheggen Parel van mens en 

natuur/ Marius Gru�ers.

Gids van bomen in Europa/Tirion Natuur.

Natuurhistorisch maandblad juli 2008/

Natuurhistorisch genootschap in Limburg

http://www.tuinadvies.nl/artikels/meidoorn_crataegus.htm
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Van het land... in de pot

Ingrediënten voor 4 personen 

• 250 g gele rijst 
• 50 g garneeramandelen 
• 3 el ghee (geklaarde boter, pot 350 ml) 
• 300 g kipfilet 
• 3 uien 
• 1 zak paprikamix 
• 4 cm verse gember 
• 3 tenen knoflook 
• 6 kardemompeulen (strooier 30 g) 
• 2 kaneelstokjes 
• 3 tomaten 
• 15 g koriander 
• 50 g royale rozijnen (zak 200 g)

Bereiding
• Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
Laat met de deksel op de pan staan tot gebruik. Verhit een 
koekenpan zonder olie of boter en rooster de amandelen op 
middelhoog vuur in 3 min. goudbruin. Laat a�oelen op een 
bord.
• Verhit 1 el ghee en bak de kipfilethaasjes in 5 min. 
goudbruin en gaar. Voeg peper en zout toe. Schep uit de pan 
en houd warm onder aluminiumfolie. Snijd de ui in halve 
ringen. Verhit de rest van de ghee in dezelfde pan en bak de 
ui 5 min. op hoog vuur. Halveer de paprika’s in de lengte en 
verwijder de zaadlijsten. Snijd het vrucht-vlees in repen van  
2 cm. Schil en rasp de gember. Snijd de knoflook fijn. 
• Voeg de paprika, knoflook, gember, kardemom en 
kaneelstokjes toe aan de ui en bak 3 min. mee. Snijd de 
tomaten in blokjes en voeg toe. Laat met de deksel op de pan 
op laag vuur 15 min. stoven. Voeg peper en zout toe. Voeg de 
laatste 5 min. de kipfilethaasjes toe.
• Snijd de koriander fijn. Verwijder de kardemom en 
kaneelstokjes uit de pan. Schep de rijst en de hel� van de 
koriander door het mengsel en breng op smaak met peper 
en eventueel zout. Schep het gerecht op een grote schaal 
en garneer met de amandelen, rozijnen en de rest van de 
koriander.

(uit AH allerhande)

Biryani

Deze heerlijke Pakistaans/Indiase rijstschotel wordt vaak geserveerd �jdens 
bijzondere gelegenheden zoals de Ramadan, bruilo�en of feesten. Het hee� 
een lange bereidings�jd maar al het werk is zeker de moeite waard.

Mocht je Dany Tala (uit de 
rubriek verweg dichtbij) nog niet 
naar het recept hebben kunnen 
vragen, hier alvast een variant.
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Vers van het land

fuyu
winter

De morgen breekt aan;
en de storm van vannacht is
in sneeuw begraven

Inoue Shiro 1742-1812
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Vreemde verschijnselen

Warm of toch koud

Warm water bevriest sneller dan koud 
water? O ja, is dat zo? Om water te 
bevriezen moet eerst de temperatuur 
van het water omlaag, dit kost energie. 
Bij het nulpunt aangekomen rekenen 
we de smel�ng energie, en dan pas 
bevriezing. Dus beginnen we met warm 
water, dan moeten we veel meer naar 
beneden naar het nulpunt. Dus dan is 
het toch simpel. Dit moet langer duren.
Alles wat hierboven staat is onzin. Warm 
water bevriest eerder dan koud water. 

Hoe zit dat nu?
Aristoteles had het al ontdekt en 
beschreven. Maar heel veel jaren erna 
hee� het een officiële naam gekregen. 
In 1969 kwam het opnieuw in het licht 
door een Tanzaniaanse scholier Erasto 
B. Mpemba. Deze was roomijs aan het 
maken, en had nogal haast. Hij had geen 
�jd om het te laten a�oelen en deed 
het in de diepvries. Tot zijn verbazing 
was het eerder bevroren dan hij dacht. 
Hij deed de proef opnieuw, maar dan 

expres en ontdekte dat het echt eerder 
was bevroren dan het afgekoelde ijs. 
Sindsdien is het effect bekend onder 
het Mpemba effect. Dit effect kan niet 
met een simpele verklaring afgedaan 
worden. Meerdere zaken spelen een rol. 
Het hee� direct te maken met het 
superkoeling effect. Het is bekend dat 
heel zuiver water zonder al te veel 
opgeloste gassen kan a�oelen tot onder 
het nulpunt. Als er dan een vreemd 
voorwerp het water raakt bevriest 
alle water ineens. Er zijn verhalen 
bekend van grote bergmeren die ook 
supergekoeld waren. Toen iemand er 
een steen in wierp, begon het vanuit de 
steen zeer snel te bevriezen. Net als een 
schok front. 
Bij het koude water beginnen eerst de 
zijkanten en de bovenkant te bevriezen. 
Dit is een belangrijk gegeven! Door dit 
kleine ijslaagje wordt de rest van de 
vloeistof geïsoleerd van de koude, en 
koelt juist langzamer af. Het warme 
zuivere water bevriest echter niet in 

delen zodat de temperatuur van het 
water in zijn geheel gemakkelijk enkele 
graden onder nul is. Nu kan het dus 
gebeuren dat door een trilling of door 
de temperatuur nog een graad lager te 
maken dit water in een keer bevriest. 
Terwijl het koude water nog aan het 
a�oelen is door het beginnende ijs 
laagje rondom. 
Ja, het is dus waar, warm water bevriest 
sneller dan koud water.
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Verdelietje

Dit is voor de misfits die je her en der alleen ziet staan
Die onder straatlantaarns eten en drinken bij de volle maan
Dit is voor degenen die je overal herkent
En deze is voor jou en mij, want dit is ons moment

En ik hef het glas op jouw gezondheid
Want jij staat niet alleen

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen 

Deze is voor iedereen die passie hee� en die voor passie 
gaat
In het donker kan ik jou nooit zien maar ik weet dat jij daar 
staat

Oh yeah yeah yeah

Rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw
In het donker ben je nooit te zien maar deze is van ons aan 
jou

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen 
Voor iedereen, voor iedereen, voor iedereen, voor iedereen 

8 Thé Lau en Bl�f 
Iedereen is van de wereld...

te beluisteren en te bekijken op 

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

https://www.youtube.com/watch?v=9F3vng1ppcI
https://www.youtube.com/watch?v=9F3vng1ppcI
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Vertelling
Bron: ourvoices 8

Wintervertelling

De winter hee� ons in de ban, dit jaar 
niet vanwege de barre omstandigheden, 
maar juist vanwege het milde weer. 
Een week strenge vorst, met zelfs een 
paar heuse schaatswedstrijden op 
natuurijs, verandert nog niets aan de 
kwakkelwinter. Bij ons is de winter voor 
velen een �jd van vermaak: schaatsen 
en andere wintersporten. 
In andere streken op de wereld is het 
wel anders. Daar is de winter er een vol 
ontberingen, zo zelfs dat er een aparte 
groep verhalen vol huiverig is ontstaan. 
In zijn boek Where the chill came from 
schrij� Howard Norman:
Het zijn de extreme omstandigheden 
van het dagelijks leven van de Swampy 
Cree Indianen die zo kundig staan 
weergegeven in hun verhalen over 
Windigo 1, een vraatzuch�g geestwezen, 
dat volgens hen eeuwenlang door 
de subarc�sche bossen en ijzige 
moerasgronden ten westen van de 
Hudsonbaai (Canada) hee� gezworven.

Windigo zweert samen met de 
hongerdood. Aangezien de hongerdood 
in Cree gebieden (vooral ‘s winters) al�jd 
tot de mogelijkheden behoort, is het ook 

mogelijk Windigo te ontmoeten.
Alle honderdvij�ig oudere Cree Indianen 
waarmee ik over Windigo gesproken 
heb, waren het erover eens dat iemand 
“Windigo kan worden”; dat wil zeggen 
dat een Windigogeest (vaak �jdens 
een periode van grote spanning als 
gevolg van erns�ge hongersnood) het 
gedrag van die mens kan overnemen. 
Dan wordt die persoon een Windigo 
genoemd, ofschoon hij zijn menselijke 
gedaante behoudt. Vaak, maar niet 
al�jd, gaat het “Windigo worden” 
gepaard met kannibaal worden. Zoals 
Richard Preston over dit verschijnsel 
onder de Eastern Cree schrij�: “hoe� 
Wi�go niet al�jd een kannibaal te 
zijn; hij kan ook zijn medemensen 
alleen maar vermoorden, hiertoe 
aangezet door dromen, melancholie en 
zorgen...” De Cree beweren dat zulke 
onbevredigbare neigingen de manier 
waarop een Windigo-mens andere 
mensen ziet kan veranderen. Hij kan een 
mens bijvoorbeeld zien als een “ve�e 
sneeuwhoen”. Isaac Greys, een oudere 
Cree, vertelde mij hoe een man die 
Windigo was geworden “zijn eigen broer 
begon te vragen hoe het nou was in een 

nabijgelegen bevernest... in het nest! 
Want hij zag zijn broer als een ve�e 
bever en wilde hem opeten!”
In Swampy Cree vertellingen is de 
meest voorkomende niet-menselijke 
gedaante van een Windigo, een 
zwervende reus met een hart van ijs, 
die op Indianen aast. Een Windigo kan 
er zo angstwekkend uitzien dat niet 
alleen je hart stopt als hij er is, maar 
dat “je vergeet waar je hart is.” Soms 
verschijnt Windigo als een “skelet 
van ijs”. Soms hee� het zich helemaal 
ingesmeerd met “hars” en hee� het 
schors, dennenzaden en andere stukken 
moeras en bos op zich geplakt. Sommige 
verslagen vermelden dat Windigo’s 
enorme, gapende monden hebben, 
helemaal zonder lippen, dat ze in staat 
zijn om met hun hysterische adem 
bomen te laten ontploffen en binnen 
enkele seconden over ijsmeren kunnen 
zwemmen. De vele beschrijvingen van 
diens schrikwekkende karakteris�eken 
vormen een spookach�g, natuurlijk 
geschiedverhaal over Windigo. Dat 
geen van de beschrijvingen van de 
reuzegedaante van Windigo die ik te 
horen kreeg, 

1 Windigo is de uitspraak die ik in de 

noordelijke Swampy Cree gebieden 

gehoord heb; zo wordt het ook in 

het Salteaux uitgesproken. In de 

zuidelijke en oostelijke gebieden 

zijn de namen Wendigo, Wi�go of 

Atoosh meer gebruikelijk.

http://www.ourvoices.ca/index/winisk
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met elkaar overeenkwamen, is wellicht 
te wijten aan de “blinde angst” die bij 
zulke ontmoe�ngen optreedt, maar 
misschien ook aan de vele varia�es van 
de reuzegedaante zelf.
Het spreekt voor zich dat Windigo’s 
- in welke gedaante dan ook - 
buitenstaanders zijn of dat snel worden, 
wier gedrag een grote bedreiging voor 
de samenleving vormt. Aangezien 
ze alleen leven, worden Windigo’s 
vaak aangeduid met “Hij-die-alleen-
lee�” of Upayokwi�go, wat grofweg 
“Kluizenaar-windigo” betekent. Men 
beweert dat kwaadwillende magiërs 
die belust zijn op het ontwrichten van 
de Cree-cultuur soms een persoon in 
afzondering plaatsen; men zegt dat 
een dergelijke afzondering iemand 
“Windigo kan maken”. De Windigo-geest 
in die persoon groeit uit tot een steeds 
groter wordende gewelddadigheid 
en zijn honger naar mensen wordt 
overweldigend. Zoals een andere 
oudere Cree, Samuel Makidemewabe, 
zei: “Windigo’s waren allemaal eens 
mensen. Maar als ze eenmaal Windigo 
worden, wordt het alleen maar erger en 
erger.” Deze mening wordt ondersteund 
door de vader van Hoyt Backward Owl 
(Verlegen Uil, vert.) die eens te horen 
kreeg dat het verbannen van een 

man waarvan zijn dorp meent dat hij 
“Windigo geworden” is, alleen maar 
uitdraait op: “Het wordt alleen maar 
erger en hij zal voor ons terugkomen” 
(zie onder). Men zegt dat een Windigo 
soms in de vorm van een blanke trapper 
verschijnt, vaak eentje die prooidieren 
stroopt zonder rekening te houden 
met de omgeving. Sommige oudere 
Swampy Cree beweren dat de reus 
met zijn hart van ijs en de menselijke 
Windigogedaante een en dezelfde 
persoon kunnen zijn; dat wil zeggen, 
de twee wederzijdse vormen van 
een metamorfose. Beide vormen van 
Windigo worden over het algemeen 
op dezelfde manier gedood: zijn hart 
laten smelten. De meeste Windigo-
vertellingen eindigen met de dood 
van Windigo waar men mee te maken 
hee�. Zo herstelt elk verhaal, op zijn 
minst �jdelijk, het evenwicht binnen het 
bedreigde Cree dorp, in tegenstelling tot 
de chaos en hongersnood die door de 
Windigo veroorzaakt werd.

De geneeskrach�ge vos Windigo

Een van de oude geneesmethoden 
waar de oudere Cree over vertelden 
is een ziekte wijsmaken dat ze in het 
verkeerde lichaam woont of dat het 
helemaal geen ziekte is. Een ander 
verslag vertelt hoe een oudere Cree-
man die ziek is, “zich als een beer 
verkleedt.” Met berenklauwen aan zijn 
vingers gebonden, “maakte hij lange 
wandelingen door het bos”, en “vroeg 
anderen hem Grootvader Beer te 
noemen, waarop hij antwoord gaf met 
de stem van een beer.”

Op een dag had een meisje in een 
dorp een ziekte in haar borst. Als ze 
probeerde te praten, hoes�e ze. In haar 
borst waren moeilijkheden. Daar binnen 
zaten geluiden.
Een oude genezer, wiens naam 
Sespwa’we (Eendeëi) was, kwam naar 
de mataghwan (huis) van het meisje. 
Hij boog zich over het meisje om te 
luisteren. Hij luisterde heel goed. Toen 
zei hij tegen de anderen die daar waren: 
“Ik hoor een vos die over de knisperend 
harde sneeuw loopt. Ze is moe. Ze is 
uitgeput. Ze haalt zwaar, schurend 
adem. Ze loopt ook een beetje mank. 
Deze vos hijgt. 
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Toen de jagers stopten en een vuur 
aanlegden, boog thuis in het dorp de 
genezer zich opnieuw over de borst van 
het meisje heen.
Hij zei: “Ze zal nu bijna de hele nacht 
met koorts moeten doorbrengen.”
‘s Morgens gingen de jagers op pad. 
Toen ze de vos in de verte zagen, zei een 

van de jagers: “We hebben 
zo’n honger, we zullen de 
vos moeten opeten als we 
haar vangen. Zo’n honger 
hebben we.”

“Nee!”, zei een ander: “We hebben 
beloofd haar naar het meisje te 
brengen.”
“We kunnen haar bontpels toch 
meenemen en die aan haar laten zien.”
“Dat is niet genoeg.”
Ze gingen weer op pad. De vos ver-
scheen weer aan de horizon. Ze liep 
alleen. Ze brak met haar poten door de 
knisperende sneeuw heen.
“Het meisje thuis in het dorp zal nu wel 
veel moeten hoesten!” zei een van de 
jagers.
Daar waren ze het allemaal mee eens. 
Ze maakten zich zorgen over haar. Toch 
haalden ze de vos die dag niet in. 
De jagers hadden in geen dagen gegeten 
en ze voelden zich niet zo lekker. Ze be-
gonnen te hoesten.  

Ze maakt een lange reis, deze vos.  
Ze loopt moeizaam. 
En om de paar stappen zakt ze met haar 
poten door de sneeuwkorst. Dat is het 
geluid dat ik in haar borst hoor.” 
Daarop zei een jager tegen het zieke 
meisje: 
“We zullen die vos gaan halen en haar je 

laten zien.”
Toen, samen met 
enkele andere 
jagers, ging hij op 
pad. Maar zelfs met 
sneeuwschoenen aan, 
ging het lopen moeilijk 
en maar al te vaak 
zakte een jager door 
de sneeuwkorst heen. 
Terwijl dit gebeurde, 
boog thuis in het dorp 
de genezer zich over de 

borst van het meisje heen en zei: 
“De jagers hebben moeite met lopen.”
Hun lopen over de sneeuw speelde 
zich af in de borst van het meisje. De 
luisterende genezer vertelde de anderen 
die nog in het dorp waren wat er 
allemaal gebeurde.
Daar buiten, volgden de jagers het spoor 
van de vos tot het donker werd. Toen 
moesten ze stoppen. Ze legden een vuur 
aan.

Daarop verschenen overal vossen van 
alle kanten. Dat was verwarrend. Het 
was moeilijk om uit te maken welke vos 
ze moesten volgen.
Toen zei een van de jagers: “Een 
Windigo veroorzaakt dit! Een Windigo 
probeert ons ziek en zwak te maken, en 
nu ook nog al die verwarrende vossen. 
Dit is het werk van een Windigo.”
De jagers tuurden zo ingespannen naar 
al die vossen, dat de schi�ering op 
de sneeuw hen verblindde. Daarom 
gebeurde het dat ze allemaal een 
andere kant opliepen, weg van elkaar! 
Iedere jager strompelde achter een vos 
aan. Toen de sneeuwblindheid wegtrok, 
zagen de jagers dat één van hen er niet 
was. Toen wisten ze dat ze de Windigo 
moesten gaan zoeken en hem moesten 
doden.
Opnieuw trokken de jagers er op uit. Dit 
keer zagen ze alleen maar één vos. Ze 
gingen er achter aan. Dit keer haalden 
de jagers haar in. 
Ze zeiden tegen de vos: “Ben jij in dienst 
van die Windigo?”
De vos zei: “Waarom achtervolgen jullie 
me? Dood me en maak er een eind aan. 
Ik ben erg moe. En ik ben ziek omdat ik 
niet heb kunnen jagen en eten, omdat 
jullie achter mij aan zaten. Ik kan niet 
meer wegvluchten.”
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de sneeuwkorst. Ze liep steeds maar 
verder en verder weg. Het geluid van 
haar poten s�erf langzaam weg. Zo ook 
de hoest van het meisje. De vos kreeg 
haar krachten terug en ze begon te 
rennen. Noch de vos, noch het meisje 
voelde zich nog langer ziek. Zo gebeurde 
het dat ze elkaar beter maakten.

Vertaling  
Julius Wintjes en Bram van der Wurff
(De taal van de verteller hebben wij dicht bij 

het origineel gehouden, zodat die af en toe 

wat on-Nederlands overkomt)

Een jager zei: “Nee, we willen je niet 
doden. We hebben je nodig om een 
ziek meisje, thuis in het dorp, beter te 
maken.”
Op dat moment hoorden ze een hard 
geluid achter zich. Ze draaiden zich 
om – NIETS! Maar toen ze zich weer 
omdraaiden, was het er. 
De Windigo stond daar waar de vos had 
gestaan.
Thuis in het dorp boog de genezer zich 
over de borst van het meisje heen.
Hij zei: “Haar hart klopt erg snel.  
De jagers zijn bang.”
De genezer wist dat hij nu, onmiddellijk, 
naar de jagers toe moest gaan om hen 
te helpen. Hij bezwoer zichzelf daar 
heen. Toen hij daar aankwam bezwoer 
hij opnieuw. Hij toverde een zuiggat van 
heet dierenvet. De Windigo viel er in. 
Hierdoor smolt zijn hart.
Hierna verscheen de vos weer.  
De jagers namen haar mee naar het 
dorp.
De genezer, die ook was teruggekeerd, 
zei tegen het meisje: “Ga overeind zi�en 
en kijk hoe de vos loopt.”
Ze deed dat. De vos begon weer over de 
knisperende sneeuw te lopen.  
De vos brak weer met haar poten door 

Bron:
Howard Norman
Where The Chill Came From: Cree 
Windigo Tales And Journeys
San Francisco : North Point Press, 1982. 
129 P.
ISBN13: 9780865470484

Kijk ook eens bij Windigo-psychose: 
gizmodo.com 8

http://io9.gizmodo.com/5946814/wendigo-psychosis-the-probably-fake-disease-that-turns-people-into-cannibals
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Verder kijken
Plantenasiel
Ben je je kamer- of tuinplanten beu en wil je wel 
eens wat anders dan de eeuwige vrouwentongen. 
Dan is hier een goede mogelijkheid om je tuin of huis 
een hele nieuwe opfrissingsbeurt te geven. Op deze 
website bestaat een gra�s weggeef en ruilhandel van 
planten, zaad, stekkies en uit de jas gegroeide planten 
voor binnen en buiten. De dichtstbijzijnde voor het 
land van Cuijk is Tilburg, maar je moet er wat voor 
over hebben. 
plantbeu.wordpress.com8

Vreemde vogels
Nooit meer met de mond vol tanden staan om welke 
vogel daar nu weer rondvliegt. Voordat je de goede 
pagina in je vogelzoekgids hebt gevonden is de vogel 
allang gevlogen. Had hij nu een gele kop of een gele 
staart, geen idee? Met enkele ingevoerde kenmerken 
doet de site een sugges�e welke vogel het zou 
kunnen zijn. Het is dan aan jou om de goede 
eruit te zoeken. Klik op het plaatje, kijk naar de foto 
en beluister het geluid. 
welkevogelisdit.nl 8

Verspilling van voedsel en project Tas-Toe
Doe mee met Project Tas-Toe dat is opgericht om 
voedselverspilling in de horeca tegen te gaan. Wij 
willen ervoor zorgen dat gasten de mogelijkheid 
hebben om de restjes mee naar huis te nemen. 
Er verdwijnt jaarlijks 51.000.000 kg voedsel in de 
prullenbak. 20 procent hiervan komt rechtstreeks 
van het bord van de gast. Meer dan 65 procent van 
de gasten gee� aan wat nog op bord is blijven liggen, 
graag mee naar huis te nemen. Redenen om hier niet 
naar te vragen, is omdat ze het beschamend vinden, 
het niet wordt aangeboden door het bedienend 
personeel of omdat ze er simpelweg niet aan denken 
dat dit mogelijk is. Op deze site kun je zien waar en 
welk restaurant meedoet met deze fantas�sche ac�e. 
foodguerrilla.nl 8

Hier vind je interessante links 
over tuinen en nog veel meer

https://plantbeu.wordpress.com/plantenasiels-in-nl/
http://www.welkevogelisdit.nl/
http://www.foodguerrilla.nl/tas-toe/
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Voer voor lezers Het bomenboek
Auteur: Koos van Zomeren 
illustra�es Erik van Ommen

Bundeling van ‘Boom voor 
boom’, een serie van 28 
verhalen over bomen. 

Van bomen wist hij niks, schrij� Van Zomeren. 
Wat hij allemaal ontdekte en te weten kwam, 
vind je terug in deze verhalen. Van Zomeren 
schrij� over individuele bomen op verschillende 
plaatsen zoals de Wodanseiken in Wol�eze en 
een boom in Twente met de inscrip�e François 
Haverschmidt (ook bekend als Piet Paaltjens, 
Nederlands dichter en predikant) groeiwijze en 
karakteris�eken van verschillende boomsoorten, 
over de eigenaardigheden, problemen en ziektes 
van stadsbomen, bosbomen en buitenbomen, 
over insecten, vogels en andere dieren op en rond 
bomen, de band tussen boom en mens, bijzondere 
gebeurtenissen rond bomen enzovoort. Mooie, 
sfeervolle, soms wat melancholieke, poë�sche 
verhalen waaruit steeds weer zijn liefde voor 
natuur en landschap spreekt. Informa�ef zijn ze 
ook. Samen met de etsen en tekeningen van Erik 
van Ommen vormt het een mooi geheel.

ISBN  9029566574

Echte winters. Het 
winterlandschap in de 19de 
eeuw
Auteurs: Sebas�aan Cobelens, 
Michiel Plomp en Pieter 
Roelofs. 

Boek naar aanleiding van de exposi�e in het 
Teylers Museum te Haarlem. Laat u op een warme 
manier verrassen door koude ontmoe�ngen 
met de schilderijen uit de 19de eeuw. Het genre 
van het ijsgezicht komt daarmee helemaal 
terug na ruim een eeuw minder populair te 
zijn geweest. Sommige kunstenaars, zoals 
Schel�out en Apol maken er hun specialiteit 
van. De winterlandschappen blijven de gehele 
19e eeuw bij kunstenaars en publiek in trek. De 
s�jl en onderwerpkeuze veranderen wel: aan het 
begin worden vooral uiterst precies geschilderde 
ijsscènes vervaardigd, met prach�g donker ijs 
vol krassen van het schaatsen. In de loop van 
de eeuw maken deze plaats voor ‘natuurlijke’, 
op meer impressionis�sche wijze geschilderde 
sneeuwlandschappen.  
Tentoonstelling tot 6 maart 2016.

ISBN 978 90 6868 6913

Een verhaal met een angel
Auteur Dave Goulson 

Dave Goulson is van jongs 
af aan gefascineerd door de 
natuur. Op hartverwarmende 
wijze beschrij� hij zijn eerste 
(klungelige) ontmoe�ngen 

met de dierenwereld bij het schoonmaken van zijn 
aquarium elektrocuteert hij zijn lievelingsvissen en 
na een zomerse regenbui droogt hij zijn hommels 
en zet ze per ongeluk in brand. Hij doet alles om de 
natuur te doorgronden, met name de wereld van 
de hommel. Zijn jeugdige fascina�e zet hem aan 
tot jarenlang onderzoek naar deze ‘charisma�sche 
�jgers’ van de insectenwereld, die met uitsterven 
worden bedreigd. In Een verhaal met een angel laat 
Goulson zien hoe belangrijk de hommel voor ons is, 
en de fantas�sche anekdotes over hun leefwereld 
tonen hoe intrigerend dit beestje is. Na het lezen 
van Een verhaal met een angel zul je de hommel 
met heel andere ogen bekijken.

ISBN10 9045026406
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Agenda

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

• Zaterdag 12 maart 
De jaarlijkse landelijke vrijwilligersdag NL doet. 
Verdeliet doet ook mee. We gaan aan de slag 
om weer een stap te kunnen ze�en in het 
realiseren van onze plannen.
Zin om een dag mee te komen doen? Trek 
je oude kleren aan, stroop je mouwen op. 
Je bent van harte welkom! Neem je eigen 
lunchpakketje mee en wij zorgen voor de soep.  
Voor meer informa�e en aanmelden ga je naar 
8 klussen.nldoet.nl.

• Poë�sch ontbijt op de zondagochtend. 
Wereldtuin Verdeliet organiseert ook in 2016 
weer het poë�sch ontbijt “Dichter bij de 
tuin” van 9.30 -11.30 uur, om te smullen van 
woorden, muziek, een broodje, een eitje en 
meer.  
Hou je van poëzie, reserveer dan vast de 
volgende zondagochtenden: 
• Zondag 13 maart
• zondag 19 juni
• zondag 18 september

Het ontbijt kost € 10,00 per persoon; 
aanmelden: per e-mail 8   
Dat kan steeds tot de woensdag voor het 
ontbijt. Ben er op �jd bij, want het aantal 
plaatsen is beperkt!

https://www.facebook.com/pages/Wereldtuin-Verdeliet/685550204794782
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=9028
mailto:verdeliet@hotmail.com
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Veel dank aan
Ondanks de wintermaanden zijn er 
nog aardig wat huis-, tuin- maar vooral 
keukenac�viteiten bij Verdeliet. Het 
eerste deel van de verbouwing zit er 
bijna op. Met veel extra inzet van een 
groot aantal medewerkers van Verdeliet 
en onder de bezielende leiding van Rien 
Hofmans en Wim Kol is een deel van 
het voormalige dierenverblijf veranderd 
in een prak�sche en mooie keuken die 
voor allerlei doeleinden gebruikt kan 
gaan worden. 

Veel bedrijven uit de regio droegen een 
steentje bij in de vorm van diensten, 
materialen, apparatuur en vriendelijke 
offertes. We noemen ze hier graag: 
Kepser Pro-Metaal 8 kepser.nl 
Arts Keukens 8 ak.nl
steenhouwerij Smits  
8 steenhouwerijsmits.nl  
bcc Cuijk 8 bcc.nl  
doe-het-zelf speciaalzaak Stevens  
8 stevens.enorm.nl  
klusservice Haaren  
8 klusservice-haaren.nl 
Workx materieel 8 loxamworkx.nl 
Verbiesen Elektro  
8 verbiesen-elektro.nl
van Haren installa�es  
8 vanharencuijk.nl 
Henny van Ooijen van Profielaanbod  
8 profielaanbod.nl 
Berkvens Verlich�ng  
8 janberkvensverlich�ng.nl  
schildersbedrijf Bos 8 bosboxmeer.nl  
tegelze�er Remmers  
8 remmerstegelze�ersbedrijf.nl 
Jaap Glandorff 8 magmaglandorff.nl 

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” passeert een 
groot aantal hiervan de revue.  
In elke edi�e van ons tuinblad Welig 
lichten wij er graag een paar uit. 

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

Jos Cuijpers van kwekerij Alpina uit 
Vierlingsbeek maakte ons blij met een 
flinke hoeveelheid lage plantjes voor 
rondom de vijver.

Een zadenmengsel voor de bijenweide 
kregen we van Vreeken ’s Zaden  
8 vreeken.nl 
Verder waarderen we enorm de steun 
van de gemeente Cuijk 
8 gemeentecuijk.nl en S�ch�ng Ac�ef 
8 ac�efwerkprojecten.nl 

De afgelopen maanden is Verdeliet 
een aantal keren genomineerd voor 
landelijke prijzen: de vrijwilligersprijs 
”Meer dan handen”, de “Passieprijs” 
en de “Appeltjes van Oranje”. Onze 
eigen hoffotograaf Marcel Heeres, Piet 
Vermeulen van de wijk TV de Valuwe 
8 devaluwe.nl/wijktv en Floris van 
Heukelom 8 florisvanheukelom.nl 
zorgden voor prach�g beeldmateriaal 
(foto’s en filmpjes) voor onze jury-
presenta�es. We zijn daar ontze�end 
blij mee. 

http://www.kepser.nl/nl/
http://www.ak.nl/Home.html
http://www.steenhouwerijsmits.nl/
http://www.bcc.nl/winkels/cuijk
http://stevens.enorm.nl/
http://www.klusservice-haaren.nl/
http://www.workx.nl/
http://www.verbiesen-elektro.nl/
http://www.verbiesen-elektro.nl/
http://www.vanharencuijk.nl/http://www.vanharencuijk.nl/http://www.vanharencuijk.nl/
http://www.profielaanbod.nl/
http://www.janberkvensverlichting.nl/
http://bosboxmeer.nl/
http://www.remmerstegelzettersbedrijf.nl/
http://www.magmaglandorff.nl/
http://www.wereldtuinverdeliet.nl/
https://www.vreeken.nl/
http://www.plaats.nl/gemeente-cuijk/
http://www.actiefwerkprojecten.nl/
http://www.devaluwe.nl/wijktv/year/2016
http://www.florisvanheukelom.nl/
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Welig, wereldtuin in groei is een uitgave van 
Vereniging Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk en 
verschijnt als digitaal tuinblad 1x per seizoen. 
3e jaargang 
Winteredi�e 2016

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
Hilly van Nispen, Marieke Willems
  
Ontwerp & Vormgeving Welig  
Uta J. Negelen

Fotografie en illustra�e
Fotos Marcel Heeres
Illustra�es Wintervertelling Uta J. Negelen
Beeldmerk Vertelling Bram van der Wurff

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

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

Openings�jden
De vaste tuinwerkdagen zijn op woensdag  van  13.00  -  
16.30, donderdag van 9.00 - 16.30 uur en op zaterdag 
van 10.00 - 14.00 uur. De tuinwinkel is op die 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 kun je informa�e 
vragen via e-mail
 
Postadres
Secretariaat Vereniging Wereldtuin Verdeliet Land van 
Cuijk
Toermalijnlaan 40 5431 ZK Cuijk

via e-mail

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

KvK 58612246

Copyright
Het copyright van de teksten en beeldmateriaal berust 
bij de makers. Teksten en beeldmateriaal die elders zijn 
verworven, zijn al�jd via publiek domein verkregen of 
met schri�elijke toestemming van de rechthebbende 
overgenomen.
De redac�e kan daarom niet aansprakelijk worden 
gesteld voor gegevens door derden verstrekt en houdt 
zich het recht voor ar�kelen te wijzigen dan wel niet te 
plaatsen, indien zij dit nodig acht. 

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

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 via e-mail 

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

Volg Verdeliet op Facebook

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