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Jubileum 

Al 25 jaar komen Leanne en Truus elke dinsdag en soms ook 
nog vrijdags, naar de Jochumhof om ervoor te zorgen dat de 
kruidentuin, de rozen en de hortensia’s er prachtig bij staan. En 
als dat werk gedaan is mogen ze graag ook nog allerlei andere 
klussen klaren. Zo heeft Leanne een nieuw border-ontwerp 
gemaakt voor de muurborder en is Truus altijd inzetbaar als 
rondleidster. En met Kerst toveren zij samen het koetshuis om 
tot een oergezellige huiskamer!  
Onmisbare krachten, die we dan ook graag in het zonnetje 
zetten. Óp naar de 40! 
 

Voorzorgsmaatregelen 

Nu de bladeren weer om onze hoofden dwarrelen, is er veel 
werk te doen: zo dekken wij elk jaar de grote vijver in de 
Tiglien-tuin af met een paar héle grote zeilen om te voorkomen 
dat de bladeren van de immens grote Vleugelnoot de balans in 
de vijver gaat verstoren.Dat is elk jaar een flinke klus!  
Zodra de boom kaal is, wordt het zeil er weer vanaf gehaald. 
Op de foto onze Gerry in het nieuwe waadpak. Het oude 
waadpak lekte en was niet te repareren… 

Over het Tiglientijdperk gesproken  

Het Tiglien-tijdperk is een tijdvak in het Pleistoceen, zo’ n 2 miljoen jaren geleden.Er slingerde hier 
Makaken (apen) in de Vleugelnoot, het Tegels Hert graasde er lustig op los en de Reuzenbever 
zwom in de talloze watertjes. In onze Tiglien-tuin proberen wij het landschap en de flora van die 
periode te laten zien. Sinds kort worden wij daarbij ondersteund door Dick Mol (een vermaard 
paleontoloog). Wij hebben al een aantal gesprekken gevoerd met Dick, maar ook met mensen van 
Naturalis en andere autoriteiten op dit gebied. Ons streven is nog altijd om onze bezoekers een 

duidelijker en completer beeld te laten zien van dit tijdperk: in de 
hele wereld bekend, behalve in Tegelen…. 
Wat zou het toch mooi zijn als we de reconstructie eens echt 
natuurgetrouw zouden kunnen maken en daarbij ook aandacht 
zouden kunnen besteden aan de fauna. We hebben een aantal 
bijzondere fossielen, o.a. van de reuzenbever (zie foto). 

De reuzenbever, zoals die in het Tiglien 
leefde. Er wordt momenteel een 
levensechte replica van dit dier 
gemaakt. Misschien weet die zijn weg 
naar Tegelen nog te vinden. 



Onderhoud bomen 

Op zaterdagmorgen 16 oktober om 8.00 uur stonden er 4 
professionele bomenzagers klaar om een aantal dode bomen 
om te zagen en bij andere bomen het dode hout weg te halen. 
Zij deden dit geheel kosteloos, gewoon om de tuin te 
ondersteunen. Een geweldig gebaar! 
Onder leiding van Tom Wolters (tree technician) werd er flink 
gewerkt. De vrijwilligers moesten alles afvoeren, maar konden 
het soms bijna niet bijhouden. Van het takken-afval zijn twee 
nieuwe takkenrillen gebouwd en één bestaande takkenril is 
flink verhoogd. Het hout van de stammen is nu bijna allemaal 
weggehaald. Een giga-klus was het, maar zo met zo’n 15 
vrijwilligers geeft het ook wel een kick om met z’n allen een 
hele dag te beulen en dan om 16.00 uur tevreden terug te 
kijken op het resultaat. 
 
Zorgen om de bomen 

Een aantal oude bomen in de tuin zijn niet meer gezond. Het 
zijn unieke bomen, niet zozeer vanwege de soort want bijna 
alle bomen zijn tegenwoordig immers in tuincentra te koop, 
maar vooral vanwege hun leeftijd.  
De Liriodendron tulipifera (Tulpenboom) dateert uit de tijd van 
de Franse revolutie. Er zijn maar een paar Tulpenbomen in 
Nederland die deze leeftijd hebben. Eentje staat er in de 
Hortus in leiden. 
Verder zijn de Davidia, (Zakdoekjesboom) en de Faassens 
black ook niet meer erg gezond. Deze oudjes zijn door de tree 
technicians deskundig onder handen genomen en we hopen 
er nu nog lang plezier van te kunnen beleven. 

Gift 

Afgelopen vrijdag kwam meneer Heijnen uit Blerick ‘even’ 
langs om een paar mooie grote terracotta potten te brengen. Heel fijn, anders waren ze naar de 
stortplaats gegaan… 
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