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De tuin is elke dag van 11 tot 17 u. open!  

Kom lekker uitwaaien en geniet van de mooie 
herfstkleuren. In het theehuis is koffie (to-go) en 
lekkers te krijgen.  
Onze Ginkgo is nu (nog een weekje) op zijn 
allermooist! 

In het grand café zijn heerlijke afhaalmaaltijden te 
verkrijgen. Kijk op de site voor prijzen en het 
aanbod. Steun onze horeca! 

Deftig voederhuis 

Mevrouw Betty Sanders uit Roggel schonk ons 
een prachtig voederhuis.  

Het is in 1992 door kunstenaar Cor de Ree uit 
Roermond gemaakt. Het is een ingenieus 
gemaakt exemplaar: met een voedertafel, 
mogelijkheid om voer op te hangen en met een 
drinkbakje dat tegen bevriezing kan worden 
beschermd door de kaars eronder aan te steken. 
De kaarsenhouder is ook prachtig uitgevoerd. 
Het kunstwerk is gemaakt van koper en zink.  
Ton en Leo hebben hem stevig verankerd in de 
grond geplaatst. 
Wij zijn er heel blij mee! . 

Er is altijd werk voor de 35 vrijwilligers 

Gisteren zijn alle kuipplanten veilig in de kas of vorstvrij onder een afdak gezet, 
Jacqueline heeft de bollen geplant, onze ‘rode border’ is helemaal heringericht door 
Truus en Leanne en Piet M kan zich weer helemaal uitleven met zijn snoeischaar. 
De houten stoelen zijn in de winterberging (moest ook vanwege Corona) en onze 
Theo buigt zich al weer over de zittingen van de bankjes (die moeten weer geverfd 
worden).  



Piet W heeft de winterrogge  gezaaid en de 
bladcompost-hoop groeit elke week. 
Volgend jaar zullen we de bladcompost 
weer gebruiken in de diverse borders. 
Vrijwilligers houden zich goed aan de 
Corona-regels en werken nu zoveel 
mogelijk verspreid over de werkdagen én 
ver van elkaar in de tuin. In het koetshuis is 
eenrichtingverkeer en pauzeren doen ze 
zoveel mogelijk buiten en hooguit met twee 
personen, 1,5 mtr. uit elkaar.  

 
Zaden en kleine kamerplantjes in de kas. 

De komende maanden kunnen we buiten weinig 
planten meer verkopen en daarom gaan we ons 
aanbod in de kas vergroten: we verkopen nu niet 
alleen cactussen in de kas, maar ook zaden en 
kleine kamerplantjes in kleurige potjes. Uiteraard 
voor een klein prijsje! Tip:…leuk cadeautje….. 

Een leuk cadeau? 

Geef eens een vriendenpas cadeau! Verkrijgbaar in het theehuis. 12,50 voor een 
individuele pas en 20 euro voor een gezinspas. Geeft het hele jaar 2021 gratis 
toegang tot de tuin! De passen kunnen ook per mail worden besteld. Ze worden dan 
op het opgegeven adres bezorgd, desgewenst in cadeauverpakking! 

Heeft u (liefst grote) terracotta potten over? 
Wij kunnen ze heel goed gebruiken! We komen ze ophalen (mits niet te ver weg). 

Acties 

Wij hebben 3 maanden lang meegedaan aan de statiegeld-actie bij de Coop in Steyl 
en Rabobank-leden konden op ons stemmen in het kader van de ClubSupport Actie 
van die bank. Wat deze acties ons opleveren weten we op dit moment nog niet, 
maar in deze tijd zijn we blij met ELK eurootje dat binnenkomt. Over twee weken 
weten we meer. 
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