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Wat boffen we toch met het weer!  

Tijdens de sneeuwklokjes-weekenden en tijdens het paasweekend was het werkelijk fantastisch! 

Alles groeit en bloeit en het is een genot om door de tuin te wandelen! De vrijwilligers hebben het 
nu druk, want ook het ‘onkruid’ groeit nu snel. 

Onze Davidia involucrata (zakdoekjesboom, vaantjesboom) bloeit weer prachtig! 

Deze boom is bekend om zijn bloeiwijze, waarbij de twee grote schutbladen aan zakdoekjes doen denken. 
In Nederland zijn voor zover bekend maar een paar volwassen exemplaren. En één daarvan staat bij ons in 
de tuin, maar hoe lang nog, weten we niet. Hij doet het de laatste jaren niet meer zo goed, hij heeft 
waarschijnlijk een ziekte onder de leden. Of is gewoon versleten. De dokter is er al bij geweest. 

De Jochumhof-klussers hebben weer een topprestatie geleverd: De houten bistro-stoeltjes, waar 
niemand meer op durfde gegaan zitten omdat ze vrijelijk heen en weer 
wiegden, zijn in de wintermaanden volledig opgeknapt. Ze zijn door 
Theo ‘geschaard’ en wiebelen dus niet meer. Op de foto is Ivo ze aan 
het schilderen. Die kunnen weer járen mee! 

Je ziet het op de foto niet goed, maar   
de cactusjes zijn maar een millimeter  
of 4 groot. Liefdevol uit zaad opgetrokken  door 
onze succulenta-vrijwilligers. 

Ze worden vervolgens stuk voor stuk met een 
pincetje vastgepakt en in een groter potje 
gezet. Wellicht volgend jaar al te koop in de 
Jochumhof!




Noteer alvast in de agenda 

Het wordt weer een dag met vrolijke muziek van “Me Dunk”

heel veel leuke standjes, o.a. van de kuipplantenvereniging, 
de Vogelwacht, Velt, Groei en Bloei, Succulentavereniging, 
de Bonsai-vrienden, etc.


Voor de kinderen is er een insectenspeurtocht en groot en 
klein kan zijn eigen insectenhotel bouwen. 


Onze imkers hebben een verrassing in petto en de horeca 
zet haar beste beentje weer voor. En natuurlijk weer gratis 
rondleidingen.

  

Cindy Heldens exposeert deze zomer keramische objecten 
en er komen hele mooie macro-opnamen van insecten te 
hangen, gemaakt door Peter Cornelissen.    
    

De statiegeldactie van Albert Heyn heeft bijna 200 euro opgeleverd, en daar zijn we erg blij mee.  
Dank aan alle mensen die hun statiegeld-bonnetje aan ons gedoneerd hebben! We hebben er een 
nieuw koffiezetapparaat van gekocht voor in het koetshuis (het thuishonk van de vrijwilligers). 

Afgelopen vrijdag kwam er een bezoeker speciaal naar een zwoegende vrijwilligster om te 
vertellen dat deze tuin toch véél mooier is dan de Keukenhof! 
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