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Het is volop zomer … 

en net als afgelopen jaar heeft de tuin weer wat last van de droogte. 
Ons beregeningsschema is weliswaar aangepast en de vernieuwde 
apparatuur werkt prima, maar daarmee is het probleem niet opgelost. 
Een aantal planten en bomen heeft het gewoon heel moeilijk.  

De Tegelse Notenboom (Juglans regia 'Lange van Lod’) en de 
Elastiekjesboom (Eucommia) moeten we dit jaar extra water geven. 
Ze zijn afgelopen jaar geplant en nog niet voldoende geworteld om 
zonder hulp te overleven. 

De bananenbomen naast de kas hebben nog nergens last van. Wat 
staan ze er dit jaar fraai bij! 

Workshop Smartphone-fotografie op 11 augustus  

We zien steeds meer bezoekers die hun telefoon pakken 
als ze een mooi bloem of insect in de tuin zien. De camera 
op de meeste telefoons is tegenwoordig erg goed. 

Wil je ECHT mooie foto’s leren maken met je telefoon? 

Meld je dan aan voor de workshop smartphone-fotografie 
op 11 augustus van 13-1600 uur. 

Astrid Roox zal eerst uitleg geven in het koetshuis en 
daarna de tuin in gaan. Voor de echte enthousiastelingen 
zijn er voor een klein prijsje opzetlensjes te koop. 

Kosten workshop: voor vrienden 25 euro. Overigen: 30 
euro. Er zijn nog plaatsen vrij!


 Opgeven per mail: jochumhof@gmail.com


Nachtvlinder-nacht op 23 augustus 

Ook dit jaar organiseren we weer een nachtvlinder-nacht. Dit jaar zal onze vrijwilliger en 
vlinderspecialist Martin eerst vanaf 21.30 uitleg geven aan bezoekers die nog weinig of niets 
weten van nachtvlinders. Daarna, rond 22.00 uur, gaan de lampen aan en worden de vlinders 
gelokt naar het licht en naar de met een speciale lokvloeistof besmeerde bomen in de Tigliëntuin 
en kunnen ook de “kenners” aansluiten.

Aanmelden hoeft niet. Let wel: alleen de poort tegenover het Missiemuseum aan de Veerweg is 
open!

 

De bijenwereld, op 18 augustus zijn de imkers er weer! 

Onze imkers hebben deze zomer al twee keer een “open 
zondagmiddag” gehad. Hoewel de belangstelling een beetje tegenviel, 
waren de aanwezigen zeer enthousiast. Ook het honingslingeren was 
voor veel bezoekers een interessant gebeuren. En de Jochumhof-
honing vond gretig aftrek! 

Op 18 augustus zullen onze imkers vanaf 13.30 weer uitleg geven bij 
de bijenstal. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.


foto: Peter Cornelissen



Pii Daenen 


De beeldend kunstenaar uit Steyl die zich geheel verdiept in de bijenwereld (van de Jochumhof) 
en zijn inspiratie daar grotendeels aan ontleend, heeft momenteel een tentoonstellingszaal 
ingericht in kasteel Oud-Rekum (België). Zijn bijenproject is daar te bewonderen. Echt heel mooi 
en interessant! Tot eind september vrijdag tot en met zondag open van 11.00 tot 18.00 uur. 

De expositie maakt onderdeel uit van het Art Project ‘Come Closer’.

Oud-Rekum is als dorpje ook zeer de moeite waard om te bezoeken en vanuit Steyl ben je er met 
de auto al binnen een uur.


Terugblik Open Dag in mei 

Het was heerlijk weer en de bijna 700 bezoekers hebben op onze open dag kunnen genieten van 
de mooie tuin en de vele kraampjes. Het maken van insectenhotels was een groot succes en ook 
de verkoop van planten liep lekker. Dit jaar hadden we onze nieuwe groene shirtjes aan (dank aan 
Jalema voor de financiële bijdrage) en dat verhoogde de herkenbaarheid van de vrijwilligers. 

De beelden van Cindy Heldens en de foto’ s van Peter Cornelissen oogsten alom bewondering. 
Die zijn overigens nog te zien tot de herfst.
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