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Wat een droogte! 

De meeste planten beschermen zich o.a. tegen uitdroging door hun 
bladeren te laten vallen en nog dieper naar vocht te zoeken, ze gaan 
echt niet zomaar dood. Maar….als we niets zouden doen, zou de tuin 
er wel erg verdord bij liggen. Daarom beregenen we de tuin, zij het met 
mate, zodat het toch nog allemaal een beetje fris oogt en de planten 
wat geholpen worden.
Je kunt onder deze omstandigheden wel meteen zien welke planten 
van oorsprong uit de wat drogere gebieden komen: de lavendel en de 
salie bijvoorbeeld doen alsof er niets aan de hand is en ook de rozen 
doen het heel goed. Maar de varens, de begonia’s en bijvoorbeeld de 
pioenen schreeuwen om water.

           Nachtvlinder-nacht 14 juli 21.30 u. ingang Veerweg

   Op zaterdagavond 14 juli (volgende week zaterdag) houden we een
   nachtvlinder-inventarisatienacht. Vanaf half 10 ’s-avonds openen we 
   de poort aan de Veerweg (tegenover Missiemuseum) en zullen we op 
   het plein voor het  koetshuis vlinders gaan lokken door met een felle
   lamp op een wit scherm te schijnen. We zullen ook smeer op bomen 
   en paaltjes aanbrengen. Iedereen kan de nachtvlinders dan rustig
   bekijken en fotograferen. Onze vrijwilliger Martien janssen zal samen 

          met John Aben uitleg geven.
Nederland kent zo’ n 65 dagvlinders, terwijl het aantal nachtvlinders wel 2400 is. Het wordt vast 
een interessante avond. En nu maar hopen dat het weer goed is, want bij flinke bewolking of regen 
laten de vlinders zich niet zien.
Neem gerust vrienden en kinderen mee, de entree is gratis.

De RABObank clubactie
In mei hebben we vrienden die lid zijn van de Rabobank, gevraagd op ons te stemmen.
Zoals bekend had de RABO totaal € 75.000,00 in haar werkgebied ter beschikking gesteld.

Voor Belfeld en Tegelen was dat  € 17.000,00.

Totaal kregen 33 verenigingen /stichtingen uit dit gebied een bijdrage.

Van het totale ledenbestand van de Rabo (ruim 10.000) hadden 2500 personen gestemd (die ieder 
5 stemmen mochten uitbrengen). Dit betekent dat iedere stem € 6,09 waard was.

De Jochumhof is 2e geworden met 161 stemmen (14 minder dan de winnaar) en wij ontvingen 
totaal € 980,49. Daar zijn wij uiteraard héél blij mee en we beraden ons momenteel welke wens we 
hiermee kunnen vervullen (ons wensenlijstje is heel lang!)

Dank aan alle stemmers!


Terugblik Open Dag
Het was vreselijk warm op onze open tuindag, maar dat mocht de pret niet drukken. Zelfs het 
onweer en de regen na de middag heeft de 440 bezoekers niet weerhouden van een wandeling 
door de tuin. De plantenverkoop liep weer goed en de plantendokter had het maar druk op zijn 
spreekuur. 
De officiële opening van het Vlinderproject in samenwerking met het Missiemuseum werd druk 
bezocht en zowel de heer Heiligers van Het Limburgs Landschap als onze nieuwe wethouder 



Cultuur Marij Pollux hielden een enthousiaste toespraak. Live-
muziek van Fluiticordi paste uitstekend bij de sfeer. 
Wat een beetje sneu voor de vlinderliefhebber was, is het feit 
dat er op die dag geloof ik niet één vlinder is gespot in onze tuin. 
Dat had te maken met de zogenaamde juni-dip: elk jaar is er 
een periode dat de voorjaarsvlinders zijn uitgevlogen en dat de 
zomervlinders er nog niet zijn. Soms is de dip maar een paar 
dagen, maar dit jaar een week of drie. Zelfs de altijd zo talrijke 
koolwitjes lieten zich de eerste 3 weken van juni maar 
sporadisch zien. Maar vanaf afgelopen week is het weer feest: 
volop vlinders in de tuin!

de vleugelnoot in de Tiglientuin staat volop in bloei
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