
Nieuwsbrief Botanische Tuin Jochumhof 

    februari 2019             tot 1 maart 2019 blijft de vriendenpas van 2018 geldig!  

______________________________________________________________________________ 

We hebben ze nooit geteld, maar het zullen er zeker meer dan 10.000 zijn:  

 De Sneeuwklokjes in onze tuin 

Ze bloeien volop, en ook de Lenteklokjes, Boerenjasmijn, 
Viburnum, Mahonia, Sleutelbloem, Winterakoniet en… zien 
er prachtig uit.

Tegen de muur bij het museumplein en in het Grand Café 
zijn vanaf vrijdag 15-2 plattegronden te verkrijgen waarop 
alle deze pracht beschreven staat.

Voor de kinderen is er een blad met leuke quiz-vragen over 
winterbloeiers.


Bomenwandeling 

In de zomer vallen de bomen wat minder op, maar nu de tuin wat ‘kaler’ is, kun je de diversiteit aan 
stammen, basten en groei van de bomen goed zien. Daarom hebben we ook een infoblad 
“bomenwandeling” gemaakt, waarin we 22 verschillende bomen in onze tuin nader toelichten. Te 
verkrijgen in het Grand Café en in de bakjes aan de muur bij ingang Museumplein.




Bergenen van de tuin 

Afgelopen zomer moesten we écht flink beregenen, anders hadden 
sommige gewassen het zeker niet gered. Het was een extreme zomer, 
maar wat we allang wisten bleek deze zomer echt een probleem: onze 
beregeningsinstallatie dekt niet de hele tuin én heeft zijn allerbeste tijd 
gehad. Tijd voor een grondige renovatie. 


De firma Baggerman in Roermond,  
gespecialiseerd in rubber- kunststof slangen en appendages,

heeft ons daarbij geweldig geholpen! Zij schonk de tuin niet alleen een 
heleboel meters slang, maar ook nog eens messing koppelingen. En die 
zijn heel duur (en voor ons nauwelijks betaalbaar). U kunt zich voorstellen 
dat wij daar heel erg blij mee zijn!


Statiegeld-actie bij Albert Heyn Tegelen 

Ruim die statiegeldflessen eens op! En breng ze dan naar Albert Heyn in Tegelen. En vervolgens zou u dat 
leuke bonnetje dan in de bus daar kunnen stoppen, want…..de waarde van de tussen 11 februari tot 24 
maart geschonken statiegeld-bonnetjes is voor de Jochumhof! Niet gek toch?


Vriendenpassen en automatische incasso 

Inmiddels hebben zeer veel vrienden de machtiging afgegeven of betaald. De nieuwe passen zijn (en 
worden) door de vrijwilligers bezorgd, of, als u ver weg woont: opgestuurd. 

 
 
 



 

Plannen voor 2019 

In samenwerking met het Missiemuseum gaan we een heleboel activiteiten organiseren met als thema 
insecten. Hoewel alles nog niet tot in de puntjes geregeld is, willen we onze vrienden toch al een 

voorproefje geven:
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Datum Titel inhoud

19 mei , OPEN DAG

insectenspeurtocht voor 
kinderen

ontdek de wondere wereld van insecten, een 
spannende speurtocht door de heemtuin

Insectenhotels bouwen Van natuurlijke materialen uit de Jochumhof 
insectenhotels bouwen: voor jong en oud

Rondleidingen heemtuin

en algemene rondleidingen

Rondleiding heemtuin met specifieke aandacht voor 
insecten

De imker legt uit De imkers van de Jochumhof geven uitleg bij de 
eigen bijenstal, bijenvereniging Horst aanwezig

23 juni  en 14 juli De imker legt uit De imkers van de Jochumhof geven uitleg bij de 
eigen bijenstal, daarna honingslingeren in het 
koetshuis

11 augustus workshop smartphone-
fotografie

Ontdek de mogelijkheden van uw smartphone! 
Deskundige Astrid Roox vertelt de geheimen en 
gaat met je bloemen, planten en bijen fotograferen. 
Je zult versteld staan!

18 augustus De imker legt uit De imkers van de Jochumhof geven uitleg bij de 
eigen bijenstal

23 augustus Nachtvlindernacht Ontdek de wondere wereld van nachtvlinders en 
andere insecten

13 en 14 september Raku stoken Deelnemers aan workshop keramiek van Cindy 
Heldens gaan hun eerder gemaakt werk bakken 
(raku-techniek)
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