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De Bourgondiërs op RTL4 

RTL4 (Rob Verlinden) heeft voor het programma “ de Bourgondiërs” o.a. in de Jochumhof, bij de 
paters en in het Missiemuseum gefilmd. Elke zondag rond half 5 zenden ze het programma uit: 20 
minuten. De ploeg heeft aangegeven dat Steyl in aflevering 3 (van de 5) wordt uitgezonden. Dat 
zou zijn op 27 maart.  

Allemaal het dak op! 

Afgelopen weken waren onze ladders overbezet.  
Guus, Joop en Leo waren druk bezig met de renovatie van 
de bijenstal. Het dak is inmiddels totaal vernieuwd en nu 
moet het hout nog een net kleurtje krijgen. Pas daarna zullen 
er weer twee nieuwe bijenvolken komen.  
Mocht u ons drama gemist hebben: afgelopen oktober zijn al 
onze bijen opgegeten door de Aziatische hoornaar, daarom 
zitten we deze winter zonder bijen. 

Omdat het dak van de kas op diverse plaatsen lekte en 
cactussen niet van regendruppen houden, moesten er 
dakplaten vervangen worden. Dat werk moeten wij helaas uitbesteden, wij hebben geen 
vrijwilligers die op een veilige manier met dakplaten van 6 meter lang overweg kunnen. De firma 
Hendrix heeft die klus vakkundig en snel uitgevoerd. Nét voor de vastelaovend waren ze klaar. 

Fossielen naar Naturalis 

De Jochumhof is al heel lang in het bezit van een mooie verzameling fossielen. Deze zijn 
gevonden in de diverse kleigroeves in Tegelen en stammen uit het Tiglientijdperk (onderdeel 
Pleistoceen). 
Omdat we bezoekers in de toekomst wat meer willen laten zien hoe het 
Tegelen van 20.000 jaar geleden er uit zag, zijn we ons nu wat meer gaan 
verdiepen in deze collectie fossielen.  
Van planten hebben we veel verstand, maar op het gebied van fossielen 
van dieren zijn we leken. Daarom hebben we nu de hulp van Naturalis. Zij 
gaan onze collectie , die inmiddels in Leiden is, nader bestuderen en 
zullen ons ook adviseren op dit gebied.  
We hebben zelfs wilde plannen om een aantal dieren, zoals de 
Reuzenbever en het Groot Tegels Hert wetenschappelijk verantwoord te 
laten nabouwen. Dat zal toch een verrijking van de Tiglientuin betekenen. 



Sneeuwklokjes zijn uitgebloeid, maar… 

Ongelofelijk hoe snel alles nu groeit. En bloeit!  
Op de foto zie je de prachtige bloem van de Edgworthia en daarnaast de bekende Helleborus 

Om alvast te noteren: 

Onze Open Tuindag is op 29 mei (met plantverkoop, rondleidingen en live muziek) 
De nachtvlindernacht is op 27 augustus 
De Steylerdag is op 4 september (alle musea, kloosters, kerken, galeries en tuinen open) 

Wie-o-Wie krijgt nog een pasje van ons? 

We hebben een overschrijving ontvangen van ene HG He… ,rekening. NL41RABO met als laatste 
cijfers 547. De naam komt niet in onze vriendenlijst voor. Bij wie moeten we het pasje bezorgen??? 
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