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Vriendenpas 2021 

Bijna alle vrienden die hun jaarbijdrage hebben overgemaakt, hebben inmiddels de nieuwe 
vriendenpas ontvangen. Onze administratie is tot 12-1 bijgewerkt. 

Oproep: 
We hebben 1 overschrijving ontvangen van iemand die niet op onze vriendenlijst staat en 
waar we verder geen gegevens van hebben.  
Zou deze persoon: AM Cla… met een ABNA-rekening zich even willen melden? Dan 
weten we waar het pasje kunnen bezorgen. 

De poort tegenover het Missiemuseum is elke dag open 

Vooral voor bewoners uit de buurt fijn om een wandeling te 
maken door de tuin. De bollen ZIE je gewoon bijna groeien 
en zo half februari kan iedereen weer genieten van de 
tienduizenden bloeiende sneeuwklokjes, krokussen, 
akonieten en nog veel meer bolgewassen. En niet alleen 
bolgewassen. Speciaal voor bezoekers zijn er twee 
infobladen gemaakt: een blad beschrijft de winterbloeiers 
onder de heesters, het andere infoblad leidt je langs 30 
verschillende bomen in de Jochumhof. De geplastificeerde 
beschrijvingen liggen in de bakjes aan de muur bij de 
ingang. 

More Organics in de Tiendschuur
Zodra de musea weer open mogen, kunt u in de 
Tiendschuur genieten van de tentoonstelling ‘More 
Organics’ : organische vormen in keramiek. Het belooft een 
prachtige tentoonstelling te worden. Ben je vriend van de 
Jochumhof? Dan krijg je korting op de entreeprijs van deze 
tentoonstelling. De tentoonstelling duurt tot 16 mei.

50 jaar geleden….

Op 27 januari 1971 werd ten overstaan van notaris mr. 
S.L.J. Kerpen de Stichting Botanische Tuin van Steyl 
"Jochum-Hof" opgericht. Dat is eind van deze maand 50 
jaar geleden. Jan Mooren, nog steeds vrijwilliger bij de 
Jochumhof, was er toen bij. Heel bijzonder!

papier-esdoorn



Op 12 juni 1971 werd door Pater Peter Jochum de Jochum-Hof  officieel geopend.
Wij houden wel van een feestje, maar in deze tijd kunnen we dit heuglijke feit natuurlijk 
niet vieren.

Zagen, knippen en snoeien 

Afgelopen week heeft Piet de 
knotwilg in de heemtuin geknot. 
Dat moet zo om de 3-5 jaar. Als 
we dat niet zouden doen, zou de 
boom inscheuren en op den duur 
omvallen.. 

Andere vrijwilligers houden zich nu 
vooral bezig met snoeiwerk en 
met onderhoudwerkzaamheden 
aan meubilair en gereedschap. 
Ook hebben we nieuw, fijn grind op de paden gestrooid. 
Vorstgevoelige planten en bomen zijn ingepakt. 

We kregen ook nog bezoek van een deskundige bomenrooier. Er is een cipres bij de 
ingang Museumplein doodgegaan en die was te groot om door vrijwilligers gerooid te 
worden. Een genot om te zien hoe veilig en professioneel deze mensen werken. 
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