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Wat is de tuin nu mooi!  Overal bloesem en dankzij het vochtige weer groeit alles als 
kool en blijft het groen nog lekker fris. Het is ook de tijd van het jaar waarin we extra hard 
moeten werken om alles ‘bij te houden’. Want Zevenblad, Heermoes en Japanse 
duizendknoop doen het ook buitengewoon goed. En dat is toch wel echt onze vijand 
(behalve voor de mensen van de heemtuin) 
De tuin is elke dag open. De horeca is alleen op woensdag gesloten verder ook steeds 
geopend. 

Aanstaande zondag 11 juli: gedichten in de Jochumhof 
Aanstaande zondag leest Angela Mol gedichten voor in de tuin. 
Tussen 12 en 17 uur zoekt zij steeds de juiste plek die bij de 
gedichten hoort. Bij slecht weer zal zij haar gedichten voordragen 
in de kas. 

Tevens zijn van haar hand bijzondere objecten in de tuin geplaatst. 
Gemaakt van restmaterialen, vooral oude gereedschappen. In hun 
eenvoud worden ze bijna één met het omringende groen. De ons 
bekende oude, afgedankte materialen en gereedschappen krijgen 
ineens een andere dimensie: gewoon wordt ongewoon. 

‘Onze’ Nol 90 jaar 
Onze oudste vrijwilliger komt vaak nog op de fiets vanuit Panningen. Elke dinsdag is hij 
paraat en ook vrijdags kan hij het soms niet laten om nog even te werken in zijn geliefde 
kas. Nol is van de succulenten (vetplanten cactussen) en ongetwijfeld de meest ervaren 
man op dit gebied. 

Colutea en Hamamelis 
Afgelopen week hebben we een aantal nieuwe heesters geplant. Eigelijk niet de beste tijd, 
maar op het moment van levering, waren het nog armoedige struikjes. Daarom hebben we 
ze eerst op kracht laten komen op de kwekerij van Bart Faassen en zijn ze nu geplant. 
Omdat ze in containers gekweekt zijn, kan het wortelgestel dat nu goed aan. De 

Hamamelissen staan in de 
winterbloeiers-border links van de 
ingang museumplein. De Colutea 
(blazenstruik) staat aan het pad in 
de bijentuin. Hij bloeit nu prachtig 
(geel) en vormt daarna mooie 
blazen (zie foto). 



Schenkingen 
Regelmatig krijgen wij de vraag of wij een oude of bijzondere 
plant willen adopteren. We moeten helaas soms ‘nee’ verkopen, 
óf omdat het om een plant gaat die we al hebben, of omdat het 
een plant is die niet echt in de collectie past. Onlangs werden we 
door mevrouw Welles verblijd met een Delonix regia 
(Flamboyant), zie foto. het is de nationale boom van Puerto Rico. 
Ook kregen we een heel bijzondere, 40 jaar oude cactus van de 
familie Orbons. Zó bijzonder, dat onze cactus-mensen de naam 
moesten gaan zoeken… 
En toen reed er een busje voor…van de Hesperidenhof in Baarlo. 
Met héél veel mooie planten. Plectrantus, pelagonium, Canna. 
Gewoon, voor ons!  

‘More organics’ in de Tiendschuur 
Tot 19 september krijgen vrienden van de Jochumhof op vertoon van 
hun vriendenpas 1,50 korting op de entree. De tentoonstelling ‘more 
organics’ laat keramisch werk zien van internationale keramisten, 
allemaal geïnspireerd door de natuur. Erg kleurrijk, erg mooi. 

5 september open dag 
Op zondag 5 september is het weer Steylerdag. Alle musea, tuinen, ateliers en kloosters 
laten zich dan van hun beste kant zien. Er zijn activiteiten voor kinderen, er is veel muziek 
en OVERAL gratis toegang. 
In de Jochumhof gaan we weer planten, zaden en honing verkopen. Ook is er weer live-
muziek (licht klassiek). 
Het volledige programma sturen we u nog toe. 

Partytenten of parasols 
Heeft u op zolder, in de garage of tuinhuis nog een oude partytent of een oude tuinparasol 
liggen? Die daar maar ligt en waar u niets meer mee doet? U kunt ons er blij mee maken! 
Wij komen ze desgewenst zelf ophalen. Stuur maar een mailtje! 
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