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Kleur in de tuin 

De sneeuwklokjes zijn nu écht uitgebloeid. Het was weer een feest om te zien en gelukkig 
was het een paar weekenden mooi weer, waardoor we veel bezoekers mochten 
ontvangen. 

Als je nu door de tuin loopt, zie je pas 
hoeveel heesters en bomen al bloeien. Niet 
van die uitbundige bloemtrossen zoals in de 
zomer, maar meestal kleine, fijne bloempjes 
die vaak ook nog  eens heerlijk geuren. 

Natuurlijk bloeien de narcissen, hyacinten en 
bijvoorbeeld de sneeuwroem nu ook volop, 
maar dit zijn bloemen, die we ‘allemaal wel 
kennen’ (maar daarom niet minder mooi 
zijn). 

                    Daphne odora          Edgeworthia 
Kikkerdril en paddenstrengen 

De amfibieën zijn weer volop actief. In onze vijvers zie je de padden-strengen en ook is er 
al kikkerdril gesignaleerd. Als je de foto vergroot, kun je dat goed zien. 
De padden komen overigens alleen naar het water voor de voortplanting, daarna zetten ze 
hun schimmige bestaan voort onder de grond of in vochtige rommelhoekjes. ze zijn alleen 
’s-nachts actief en daarom zien we ze eigenlijk alleen goed in de paringstijd. 

Verkoop planten en zaden 

In deze Coronatijd moeten wij natuurlijk ook wat verzinnen om voldoende inkomsten te 
genereren. In de herfst haalde Marian, een van onze langst-actief-zijnde-vrijwilligsters, de 



felgekleurde bloempotjes, die we al heel lang op zolder hadden liggen, tevoorschijn om er 
kleine kamerplantjes in te poten. Het was een experiment, maar: zeer geslaagd, want we 
hebben voor een zeer klein prijsje heel veel plantjes verkocht. De paarse, gele en 
felgroene potjes zijn zeer in trek bij de jeugd. 

Ook de verkoop van zaden loopt goed. In de kas staat een blik met zakjes plantenzaden 
die voor 50 ct. per stuk te koop zijn. Wil je nog iets bijzonders zaaien? Kom dan eens 
neuzen in de zaadtrommel! 

Voorbereiding nieuwe seizoen 

Elke dinsdag en vrijdag is het weer een drukte van belang in de 
tuin: alle vrijwilligers werken hard om de tuin in het nieuwe 
seizoen weer volop te laten stralen. 

Naast het nodige snoeiwerk, opschoonwerk en het verpotten 
van onze kuipplanten (staan nog in de kas hoor!), hoort het 
aanbrengen van een compostlaag ook bij de vaste lente-
werkzaamheden. Hoewel we zelf bladcompost maken, is die 
hoeveelheid niet voldoende en niet altijd geschikt voor de hele 
tuin. We zijn grootverbruiker compost, er wordt zeker zo’ n 2000 
liter compost verwerkt. Met name de rozen en hortensia’s 
hebben deze ‘boost’ elk jaar nodig. 

Vriendenpassen 

Alle vrienden hebben inmiddels hun pas 2021 ontvangen en het doet ons goed, dat nu in 
deze koudere dagen er toch veel oude bekenden weer even een kijkje komen nemen. 
Daarna: 
Kopje koffie met warme wafel halen in het Grand Café en dat dan nuttigen aan de Maas. 
Want in de tuin mogen geen consumpties genuttigd worden. We hopen dat onze horeca-
terrassen gauw weer open mogen gaan. 
         

 

    Maashoek 2b 5935 BJ Steyl 
    mail: jochumhof@gmail.com / website: www.jochumhof.com 
    horeca: info@jochumhof.nl 
    Redactie nieuwsbrief: Ted van Meijel  

    Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Laat het ons weten 


