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De tuin is gelukkig aan het bijkomen van de droogte en ziet er nu weer fris uit. 
De rozen en éénjarige zomerbloeiers genieten volop van de warmte en de zon, 
en bloeien prachtig. Maar niet alle planten kunnen goed tegen de droogte. 
Natuurlijk hebben wij een beregeningsinstallatie, maar die gebruiken we liever 
alleen in de kas. In juni was het echter zó droog, dat we buiten ook wel moesten 
beregenen.  
In de kas zijn we ternauwernood aan een ramp ontsnapt, omdat op een van de 
warmste dagen van deze zomer de dakramen dicht bleven en het er op een 
gegeven moment bijna 60 graden was. En daar kunnen niet alle planten tegen. 
De automatische installatie werkte niet meer en dagenlang hebben we de 
ramen ’s-morgens en ’s-avonds handmatig moeten openen en sluiten. 

Educatief uitstapje vrijwilligers 

In mei hebben alle vrijwilligers een scholingsdag gehad in het 
Arboretum Kalmthout (B). Een bijzonder interessante ‘bomen’-tuin, 
die net als de Jochumhof ook ontstaan is uit de passie van één 
persoon. Het arboretum is verbonden aan de universiteit van 
Antwerpen en heeft daardoor een grotere financiële armslag en 
meer professionele ondersteuning dan de Jochumhof, die immers 

geheel draait op vrijwilligers. 

Heel bijzonder was bijvoorbeeld de 
Wollemia nobilis: een conifeer en 
een van de oudst levende planten op 
aarde. In het tijdperk van de dinosauriërs kenden de Wollemia hun 
hoogtepunt. Tot nog geen 25 jaar geleden dacht men dat deze plantensoort 
uitgestorven was. In 1994 ontdekte een parkwachter in een verlaten 
regenwoudkloof in Australië  enkele kerngezonde exemplaren van de 
Wollemia. In Kalmthout staat nu een prachtig exemplaar (sinds 1,5 jaar 
buiten). 

Het voormalige begraafplaatsje 

De restauratie van de historische muren is voor het grootste gedeelte voltooid. Het lage muurtje aan de 
Maas is niet helemaal gerestaureerd omdat het geld dat voor deze restauratie bestemd was, op is. We 
hebben besloten de laatste meters van het lage muurtje voorlopig in de oude staat te handhaven (inclusief 
interessante begroeiing!). Het oude begraafplaatsje moest opnieuw ingericht worden en dat is nu ook 
gebeurd. De grond naast het Maasterras is nogal droog en om de nieuwe beplanting te laten aansluiten bij 
de heemtuin, is gekozen voor een gevarieerd palet aan grassen, met in het centrum 5 exemplaren van 
deTaxus baccata, die uiteindelijk in een bolvorm gesnoeid zullen worden. Daarnaast zijn geplant: 
Pennisetum ‘Little Bunny’, Descampsia caespitosa.’Goldtau’, Luzula sylvatica, Euphorbia myrsinites en dan 
nog twee soorten Sedum.  
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Terugblik Open Dag 
 
Wat hadden we een geluk op de open dag! Het was prachtig weer en 
de tuin zag er opperbest uit. Nog nooit hebben we zoveel bezoekers 
gehad. Bijna 700! 
Veel bezoekers zijn ‘vriend’  geworden en daar zijn we natuurlijk heel 
blij mee.  
De stands van de Vogelwacht Limburg, de Oranjerievereniging en 
de Bonsaivereniging trokken veel bezoekers. 
We hadden dit jaar extra veel planten gekweekt/opgepot voor de 
verkoop en in de loop van de dag slonk en slonk de voorraad te 
verkopen planten. Tegen sluitingstijd was de tafel behoorlijk leeg. Wij 
zijn blij met de extra inkomsten en hopen dat de planten het buiten 
onze tuin en onze groene vingers ook goed doen. 

 
       Ook in de kinderhoek werd hard gewerkt!   Jan had het maar druk met zijn rondleidingen! 

De beelden van John Bors 

Nog tot half september zijn de prachtige bronzen beelden van John Bors te 
bewonderen! Neem vrienden en familie mee, geniet van kunst en tuin en rust daarna uit 
op ons geweldige Maasterras (of in de schaduw van de Gingko) 

Tip: 
Op zaterdag 19 augustus is er van 21.00 tot 002.00 uur een vlindernacht in America (L).  
Website: www.aandedrift.nl 
Aan de Drift 
Lorbaan 9a 
5966PG America 
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