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Het terras is weer open en meteen de eerste dag al was het gezellig (en veilig) 
druk. Fijn voor Anique, Frank, Sjoerd, Claudia en alle andere horeca-medewerkers. 

De Jochumhof op tv: Wunderschön 16 mei op de WDR (20.15-21.45 u.) 
Aanstaande zondag komt de Jochumhof op tv. Vorig jaar juni is er een filmploeg 
van het programma Wunderschön op bezoek geweest in onze tuin. Ze hebben een 
hele dag gefilmd en ook elders in Steyl opnamen gemaakt. Zoals gebruikelijk, 
blijven er van die uren filmen maar een paar minuutjes over, maar we hopen dat 
deze uitzending veel bezoekers uit Duitsland zal opleveren 

Het lijkt wel of alles ineens in bloei staat: 
Daslook, Salomonszegel, rododendrons, azalea’s, 
pioenen, enzovoort. Prachtig! 

Alleen onze prairietuin is nog een beetje kaal.  
Dit gedeelte van de tuin is geïnspireerd door de 
beplanting op de Noord-Amerikaanse prairie. En de 
prairie komt altijd wat laat op gang. Februari- begin 
maart knippen we alle grassen terug en zorgen we 
ervoor dat buurplanten elkaar niet gaan 
overwoekeren. Er staan stevige grassen en sterke 
bloemen zoals Dropplant, Aster, Zonnehoed, Salvia, 
Phlox en IJzerhard, evenals diverse grassen. In de 
zomer vormen ze een natuurlijk geheel, in de herfst 
zijn ze op zijn mooist en in de winter zorgen de 

geelbruine grassen voor een mooi accent in de verder wat ‘kale’ tuin.  

Geduld…. 
Het heeft afgelopen winter een paar dagen flink gevroren en daar kunnen niet alle 
planten goed tegen. Maar…geef niet te gauw de moed op, heb geduld. Pas 
vandaag zagen we dat onze Albizia toch weer overal groene knopjes heeft en ook 
de granaatappel slaat weer uit. Dood lijkende vijgenbomen moet je gewoon in de 
grond laten zitten tot juli. Ze slaan bijna altijd weer uit. 

Open dag op 5 september 2021 
Op de eerste zondag van september is de dag waarop ‘tout’ Steyl zich zal 
presenteren. Wij houden dan onze open dag. Noteer alvast in je agenda! 

Daslook



Planten in de verkoop 
We hebben weer veel sterke tuinplanten in de 
aanbieding. in de loop van deze week zullen daar 
de niet-vorstbestendige planten bij komen. 
Allemaal voor een klein prijsje. In de kas gaat de 
verkoop van cactussen en vetplanten natuurlijk 
ook gewoon door. 
 

Terracotta potten 
Onlangs zijn we in het bezit gekomen van héél 
veel terracotta potjes. Voor zover mogelijk en 
wenselijk, gaan we planten voor de verkoop nu in 
terracotta potten aanbieden. Dat past ook beter 
bij een botanische tuin. U kunt de potjes, met een 
diameter van 13 cm. ook los kopen. Voor 2 euro 
per 5 stuks kunt ook u het gebruik van plastic in 
de tuin verminderen. En het staat natuurlijk ook 
heel mooi! 
 

Bijzondere en ‘gewone’ zaden 
In de kas kunt u ook nog steeds zaden kopen. Voor maar 
50 ct. per zakje. Ook leuk als cadeau. 

Bezoek onze nieuwe website! 
Vrijwilliger Ruud heeft een hele nieuwe website 
ontwikkeld. Neem eens een kijkje op www.jochumhof.com 
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