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De Venlose band Jonk Belaege zorgt op 21 mei voor een gezellig 
sfeertje bij het Grand Café. 

De kas 
Ja, elke keer staat de kas in de nieuwsbrief. Na de grondige herbeplanting van zowel het cactus/succulenta- 
en het subtropische gedeelte van de kas, is nu het dak onder handen genomen. 

Begin 2017 kregen de ‘techniek-“-vrijwilligers te horen dat het bestuur een gedeelte van de subsidie in kon 
zetten voor voor het opknappen van de kas. Besloten werd om de gebarsten polycarbonaten dakplaten te 
vervangen. Het dak lekte op diverse plaatsen en de cactussen konden daar écht niet tegen. Voor een totale 
vernieuwing van het dak is vooralsnog niet genoeg geld.                                                                                              

Al snel hierna werd er een kassenbouwer gevonden die een aantrekkelijke offerte maakte en de platen op 
korte termijn kon vervangen.Het was de firma Hendrix kassenbouw uit Tegelen die dit klusje met extra 
inzet van diverse vrijwilligers in 2 dagen voor elkaar gekregen heeft. We zijn blij dat de kas nu weer een 
nette uitstraling heeft en en op dit moment zijn we nog druk in de weer om de oudere platen schoon te 
maken en te ontdoen van de groene aanslag, zodat alles er piekfijn uit ziet op de open dag (21 mei).We 
hopen de komende jaren nog een sponsor te vinden om de rest van de oudere platen te kunnen vervangen. 

Kom naar de Open Dag op zondag 21 mei, we maken er een feestje van!

Op het plein voor het oude koetshuis staan gezellige kraampjes:

• Bonsai-vereniging (demonstraties en verkoop) 
• Oranjerie-vereniging (ook verkoop)
• Vogelwacht Limburg (zij plaatsen en onderhouden de nestkasten in de tuin)
• John Bors met bronzen beelden (ook verkoop) 
• Succulenta-vereniging (in de kas, ook verkoop) 

U kunt planten (ook kruiden) uit de eigen tuin kopen en onze imkers 
geven uitleg over bijen en verkopen honing.  
Breng ook uw kinderen mee, want in de knutselhoek wordt met 
natuurlijke materialen gewerkt. Elk uur U kunt deelnemen aan 
rondleidingen.

  

jochumhof 

Botanische tuin in kloosterdorp Steyl 
ingangen: Veerweg en Maashoek in Steyl bij Venlo 
Open: woensdag tm. zondag van 11.00-17.00 uur

JOHN BORS 
EXPOSEERT BRONZEN BEELDEN 

VAN 21 MEI TOT 15 SEPTEMBER 2017



De oude muur
De botanische tuin is een gemeentelijk monument. Wij zijn daardoor verplicht de oude muren die de tuin 
omringen, te onderhouden en te restaureren. Een ruim deel van het subsidiegeld dat wij (overigens in 2017 
voor het laatst) ontvangen, gaat op aan restauratiekosten. De firma Van der Velden uit Tegelen heeft deze 
klus aangenomen en voert de werkzaamheden met zorg uit. In de heemtuin zijn een aantal bijzondere 
planten verwijderd omdat er opnieuw opgebouwd en gevoegd moest worden. Wij hopen dat de vegetatie 
zich binnen een paar jaar herstelt, zeker omdat er een speciale kalkrijke voegmortel wordt toegepast.

vóór en na de restauratie.

Een bijzonder kruid: Alruin 

Je moet goed kijken om deze geneeskrachtige plant in de kruidentuin 
te vinden, maar als je in maart onze tuin bezoekt zie je hem in bloei 
staan. Mandragora officinarum is een overblijvende plant uit de 
nachtschadefamilie.  

Doordat de wortel van de alruin veel vertakkingen heeft, vertoont 
die met een beetje fantasie vaak gelijkenis met een menselijk 
lichaam. De Griekse wijsgeer Pythagoras beschreef de wortel al 
als een 'miniatuurmensje'. Door deze gelijkenis geloofde men in de middeleeuwen dat de wortel 
bovennatuurlijke macht had over de menselijke geest en het lichaam. 
Door de hallucinogene effecten speelt de plant een belangrijke rol in magie en hekserij.. Er werd 
grote toverkracht aan toegeschreven.In de 18e eeuw werd alruin gebruikt  als verdovingsmiddel bij 
operaties. 

Vorstschade

We hadden alle vorstgevoelige planten op tijd afgedekt, maar toch hebben we nog vorstschade in de 
botanische tuin. Onze mooie en unieke vaantjesboom is gedeeltelijk bevroren, evenals veel hortensia's. Het 
longkruid hebben we inmiddels gekortwiekt, want dat had ook een tik gekregen maar zal zich spoedig 
herstellen.
Voor heesters geldt: niet snoeien en geduld hebben. Heesters (ook rozen en klimplanten) hebben slapende 
knoppen, die als lijntjes of piepkleine bultjes te zien zijn op de takken of de stam. Je verwacht helemaal niet 
dat er nog iets gebeurt en dan plotseling zie je weer leven. 

De IJsheiligen
 
Een belangrijk moment in de plantenwereld zijn de IJsheiligen. Deze vallen in de periode van 11 tot 15 
mei. Volgens de volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in het jaar waarop nog nachtvorst op kan treden. 
Deze periode in mei wordt gezien als de grens tussen weer met mogelijk nachtvorst en zomers weer. 

Tot ziens op de Open Dag: 21 mei van 11.00 -16.00 uur.
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