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Senioren (55+) welkom bij Verdeliet, iedereen kan er zijn plek vinden
Verdeliet is de sociale moes- en 
bloementuin in de Valuwe. Wat is 
daar te doen voor senioren? We 
vroegen het coördinator Liesette 
Buskens.

Door Ans Stoub

Eerst definiëren we de term 

‘senioren’ als iedereen boven de 55 

jaar. Liesette: “En daar lopen er 

hier heel veel van rond, inclusief 

ikzelf”. Wat vinden die senioren 

dan zoal bij Verdeliet? Jullie motto 

is: Doen, delen en beleven. Wat 

moeten we ons daarbij voorstel-

len?

Liesette steekt van wal: “De 

huidige senioren vinden bij ons 

een plek om hun aandeel te 

hebben in de maatschappij. Ze 

delen hun ervaring en kennis graag 

en blijven zo betrokken bij de 

samenleving. Hier hebben ze de 

mogelijkheid hun kennis op zeer 

uiteenlopend gebied over te 

dragen en contact te maken met 

jong en oud. Juist met die 

verscheidenheid van achtergrond 

van alle mensen zijn wij blij.” De 

een weet veel van groei en bloei, 

de ander van ecologie of klimaat 

en weer een ander is goed in 

communicatie of is handig met 

gereedschap. Er zijn ook mensen 

bij die heel graag koken met de 

groenten uit de tuin, weer anderen 

nemen graag eigen baksels mee 

om de collega-medewerkers 

lekker mee te verwennen. Liesette: 

“Iedereen mag hier zijn wie ze zijn. 

Wij zijn geïnteresseerd in iedere 

persoon die er binnen stapt en 

geven die de ruimte.”

Uiteenlopende bezigheden
Iedereen, dus ook de senioren, 

heeft heel veel mogelijkheden tot 

bezig zijn binnen Verdeliet. 

Uiteraard kan men iets in de tuin 

betekenen en doen maar er is 

zoveel meer, ander ‘werk’ te doen. 

Er is een atelier waar genaaid 

wordt. Daar wordt bijvoorbeeld 

van oud textiel tassen en originele 

versieringen gemaakt. Maar er is 

ook een winkel waar de opbrengst 

vanuit de tuin en het atelier 

verkocht wordt. Er is elk dagdeel 

minstens één gastvrouw om het 

de medewerkers maar ook de 

bezoekers naar de zin te maken. 

Daarnaast is er ook nog een 

educatieve tak die verantwoorde-

lijk is voor de rondleidingen en 

workshops. Liesette: “Als senior 

kun je van betekenis zijn bij 

Verdeliet, dát is de rijkdom van 

Verdeliet.”

Nieuwe hobby’s
Je kunt bij Verdeliet letterlijk en 

figuurlijk buiten de bekende paden 

treden. Uiteraard kun je je in de 

tuin uitleven maar je kunt dus ook 

je gezichtsveld verbreden qua 

nieuwe hobby’s en nieuwe kennis 

opdoen. Je kunt alles leren over 

ecologisch tuinieren en gedurende 

het hele seizoen op de voet volgen 

hoe dat in de praktijk in zijn werk 

gaat. Men is bij Verdeliet voorstan-

der van recycling. Je kunt bijvoor-

beeld met de naaimachine om 

leren gaan en dingen (na)maken 

van en met her te gebruiken textiel 

zoals tassen, schorten of vrolijke 

vlaggenslingers om op te hangen 

als originele versiering. Maar je 

mag ook je eigen ideeën inbren-

gen en uitproberen of het werk-

baar is en of er kopers voor zijn in 

het winkeltje. Een andere bezig-

heid is nieuwe kaarsen maken in 

allerlei vormen uit resten van niet 

geheel opgebrande kaarsen. Er 

worden ook originele vogelvoer 

creaties gemaakt uit bijvoorbeeld 

oud servies en vetbollen materiaal. 

Er zijn ook mensen die graag 

mooie foto’s maken maar er is ook 

een vijver waar men zich mee 

bezig kan houden. Er zijn deze 

winter uit oud hout ook mooie 

nestkastjes gemaakt. Rond de 

feestdagen zijn er vaak speciale 

projecten zoals originele paasver-

siering dingen maken en voor de 

decembermaand unieke kerstver-

siering uit allerlei materiaal. Op dit 

moment wordt er ook gewerkt aan 

de aanleg van een labyrint. 

Hiervoor maken mensen van in 

kleine stukjes geknipte keramische 

tegeltjes staptegels met originele 

versiering.

Het idee is om ook meer te doen 

aan ‘gezond’ koken met ingrediën-

ten uit de tuin. Ook daar kunnen 

de vrijwillige medewerkers zich in 

uitleven. Ook daarin is ruimte om 

kennis over te dragen én van 

anderen juist weer nieuwe dingen 

te leren. Kunnen de deelnemers 

mooi de schorten die in het atelier 

gemaakt zijn bij gebruiken. De 

altijd aanwezige kruiden in de 

kruidentuin van Verdeliet staan 

daarbij natuurlijk ook tot de 

beschikking.

Ongedwongen samen zijn
De week is opgedeeld in dagdelen. 

Elk dagdeel begint gezellig met 

elkaar een kopje koffie of thee 

drinken en de werkzaamheden 

bespreken. Degenen die niet in de 

tuin werken zitten daar natuurlijk 

ook gezellig bij. Halverwege het 

dagdeel is ook weer een pauze en 

zo vliegt de dag in fijn contact om. 

“Iedereen kan op een ongedwon-

gen manier nieuwe contacten 

maken en krijgt de ruimte en de 

tijd om zich te ontplooien, 

iedereen kan die tijd nemen om 

zich te ontwikkelen. Je bent 

tenslotte nooit uitgeleerd” besluit 

Buskens.

Zondag 15 mei is er Open Dag van 

10-17 uur, tegelijk met Rondje 

Plattenland. Toermalijnlaan 40, 

Cuijk, langs de snelfietsroute.

Ouder worden komt met gebre-
ken. Blijft het huis geschikt om in 
te wonen? De trap wordt een 
obstakel. De badkamer is minder 
toegankelijk. Werk in de tuin 
wordt teveel. Verhuizen? Waar-
heen? Wat kost dat? 

Door Lidwien Buné

Nora Groenendaal van Mooiland 

vertelt: “Bij verhuizing naar een 

woning van Mooiland, gelden 

inkomensvoorwaarden. Met een 

belastbaar jaarinkomen tot €40.765 

komt u in aanmerking voor een 

sociale huurwoning. Voor tweeper-

soonshuishoudens is dat €45.014. 

Per 2022 is de wet aangepast: bij 

AOW-ers die alleen AOW of laag 

pensioen hebben telt niet alleen 

het belastbaar inkomen. Is er 

vermogen: spaargeld of geld uit 

verkoop van koopwoning? Dan 

mag men ook hoger dan €633,25 

huren. Daar zijn wel voorwaarden 

aan verbonden. Voor 2022 konden 

ouderen met een lager inkomen 

niet hoger gaan huren dan €633,25. 

Men kan nu verhuizen naar een 

nultredenwoning.”

Schrijf op tijd in op www.mijnwo-

ningzoeken.nl (gratis)! Op de 

website van Mooiland kan men 

gegevens zoals belastbaar inko-

men, leeftijd, gezinsgrootte en 

vermogen invullen waarna men een 

selectie van beschikbare woningen 

kan inzien. Om in aanmerking te 

komen voor een huurwoning moet 

men ingeschreven staan! 

Nora: “Hoe hoger de leeftijd des te 

moeilijker ouderen het vinden het 

om te verhuizen. Ze zien er vaak 

tegenop om uit hun bekende buurt 

te verhuizen of zien op tegen een 

verhuizing. De keuze wordt: ‘In de 

oude buurt blijven (met eventuele 

aanpassingen in de woning) of 

verhuizen naar een nultredenwo-

ning. Oudere huurders van 

Mooiland kunnen gratis beugels of 

verhoogde toiletpot laten monte-

ren met het Oppluspakket. 

Hoe langer de inschrijftijd hoe meer 

kans op toewijzing woning. Via 

loting kan men meedingen naar 

een woning. Bij veel nieuwbouw-

projecten en bij een deel van de 

bestaande woningen krijgen 

doorstromers voorrang: huurders 

van Mooiland die minimaal 5 jaar 

huren. Via tipberichten stuurt Mooi-

land een mail met beschikbare 

woningen uit bepaalde wijken, type 

woning met plattegrond, foto’s en 

de huurprijs.”

Thuis blijven of verhuizen?

Seniorenpagina

Sleuteloverdracht van nieuwe huurwoning?

Iedereen is welkom bij Verdeliet. U voelt de fijne sfeer al tijdens de 

verrassende rondleiding.
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De seniorenpagina 

verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Herdenking 
Volgende week weer de jaarlijkse herdenking van 

de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en 

de dag daarop de bevrijding door de geallieerden 

van een onderdrukkend en perfide systeem. 

Ik herinner me dan ook steeds de twee minuten 

stilte uit mijn jeugd ’s avonds op de vierde mei. Wij 

woonden op de hoek van een druk kruispunt. Zo 

ongeveer vanaf kwart voor acht begon dat kruispunt 

helemaal vol te lopen, Op ons balkon op de tweede verdieping hadden we 

hierop een perfect uitzicht. Om acht uur ging de straatverlichting aan. 

Hoeden werden afgenomen, de menigte bevroor. Een onvoorstelbare stilte 

daalde neer op het kruispunt dat op alle andere tijden een bron van door de 

jaren heen toenemend verkeerslawaai was geworden. Na twee minuten 

doofde de straatverlichting, ontdooide de massa, gingen de hoeden weer 

op en groeide de menselijke activiteit in rap tempo tot de gebruikelijke 

decibellen. Het maakte op mij een onuitwisbare indruk. De dag erop: de 

vlaggen in top met bevrijdingsrituelen en -feesten.

Na 1945? De vrede in de wereld bleek een heel kort leven beschoren. 

Geallieerden begonnen nieuwe conflicten of werden erin betrokken. Dan 

dringt zich de vraag op wie er eigenlijk allemaal boter op het hoofd heeft.

En nu? Een soeverein land is binnengevallen door een nietsontziend leger. 

Een land dat volgens het Kremlin geen land mag worden genoemd. Een 

land dat niet bestaat. Een oorlog die geen oorlog genoemd mag worden op 

straffe van zo’n vijftien jaar gevangenis. Stap voor stap heeft de propaganda 

alles gelijkgeschakeld. Krijgt het leger van de agressor van de hoogste baas 

eerbetoon: alles perfect gedaan in de talloze Boetsja’s. Zo kan straks 

worden geregeerd over een land, in puin geschoten en leeggelopen.

Er is inmiddels heel wat om op vier en vijf mei bij de herdenking over na te 

denken. Trouwens, niet alleen dan.

Van Veldeke


