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Sneeuwklokjesweekend 12 en 13 februari 

onze vrienden krijgen op vertoon van de 
vriendenpas een gratis consumptie in het 
koetshuis. 

Uiteraard is onze horeca ook open. Voor een luxe 
koffie met lekkers moet u daar zijn. 

Het is ook nu wéér een genot om door de tuin te 
lopen. Van veraf lijkt het misschien een grauw 
geheel, maar kijk eens goed en je ziet overal 
bloemen. Niet alleen de duizenden sneeuwklokjes, 
maar ook de krokussen en winterakonieten zijn volop 
in bloei. En kijk je nóg beter dan zie je de vele variëteiten. 

Wat bloeit er nog meer in de tuin? 

Hazelaar, winterakoniet, krokus, meloenboompje, sarococca, viburnum. struikkkamperfoelie,  
mahonia, winterjasmijn, stinkend nieskruid, hamamelis, narcis, lenteklokje, groenpunter, etc. 

Aziatische hoornaar 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we u over de 
jacht op het nest van de Aziatische hoornaar: de 
invasieve exoot die onze bijenvolken heeft 
uitgemoord. Meteen na het verschijnen van de 
nieuwsbrief kregen we een tip van een alerte 
buurtbewoonster: boven in een boom aan de 
Kloosterstraat hing een soort ‘grote voetbal”. En ja 
hoor: dat was het nest. Na twee dagen is het nest 
in opdracht van de Provincie weggehaald en een 
paar dagen later onderzocht (het verbleef en 
verblijft in een diepvries). Er zijn 27 
koninginnenlarven in aangetroffen. 

Nu de bijenstal deze winter zonder bijen is, hebben 
de imkers het plan opgevat om het gebouwtje op te knappen. Vrijwilliger Guus heeft via-via nieuwe 
dakpannen en wat ander materiaal ‘versierd’ en binnenkort gaat vernieuwbouw van start. De 
nieuwe bijenvolken komen in een gespreid nestje. Geen lekkages meer en het oog van de 
bezoeker wil ook wat. 



Aanplant Tiglien 

Onze Tiglientuin wordt geleidelijk aangeplant met 
groen dat oorspronkelijk in het Tiglientijdperk in deze 
streek groeide. Op basis van de planten/zaden die in 
de diverse kleigroeves zijn gevonden, weten we wat 
we moeten gaan aanplanten. Overigens zijn een 
heleboel planten niet meer, of niet meer in hun 
oorspronkelijke ‘hoedanigheid’ verkrijgbaar. We 
hebben.o.a.  lijsten met gevonden zaden uit de Russel-
Tiglia-groeve, de groeve van Canoy-Herfkens en van 
groeve Maalbeek. De grote vleugelnoot met aan zijn 
voet de waterpartij is een oorspronkelijke Tiglien- 
boom. Maar ook de Eucommia en bijvoorbeeld de 

Magnolia groeiden er toen al. Verder zullen we in de toekomst wat meer tot de cypergrassenfamilie 
behorende grassen als bodembedekker gaan toepassen. En als de financiën het toelaten, kunnen 
we misschien replica’s van de reuzenbever en het Tegels Hert plaatsen, zodat de bezoeker een 
completer beeld krijgt van het Tegelen van miljoenen jaren geleden. 
  
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??? 

In de loop van deze maand wordt de automatische incasso uitgevoerd bij de vrienden die daartoe 
een machtiging hebben afgegeven. Zij  hebben hun pasje inmiddels ontvangen. 
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