
Nieuwsbrief Botanische Tuin Jochumhof 

december 2018                   tot maart 2019 blijft de vriendenpas van 2018 geldig!  

______________________________________________________________________________ 

Allereerst wensen we alle vrienden en vriendinnen van onze botanische tuin alle goeds en veel 
tuinplezier in 2019! 

De Eucommia, een “Tiglien”-boom 

Op zondag 30 december heeft het Tegels Symphonie 
Orkest een Eucommia in de Tiglientuin geplant. Deze 
bijzondere boom is een geschenk, een blijvende herinnering 
aan het orkest dat onlangs na 108 jaar is opgeheven. De 
Eucommia groeide ongeveer 2 miljoen jaren geleden in 
deze contreien. Hij is dus nu terug op zijn ‘oude plek’. 

De boom werd vroeger in China gebruikt om rubber te 
maken uit de latex (gummi). De naam elastiekjesboom of 

gummiboom verwijst naar 
de witte, elastische latex. Deze latex kan niet uit de schors 
afgetapt worden zoals bij de Braziliaanse rubberboom, maar zit 
met name in de bladeren en wordt als witte draden zichtbaar als 
je een blad in tweeën scheurt. 
De stam van de boom werd (wordt) gebruikt in traditionele 
Chinese medicatie. Het zou versterkend werken op spieren, 
bloedvaten, hart en longen. Er worden worden dan grote 
stukken bast van de boom gesneden en te drogen gelegd. Als 
dit op een juiste manier gebeurt, herstelt de boom snel en 
ontstaat er binnen een maand een nieuwe laag. In Europa staat 

de thee, getrokken van zijn bladeren, bekend als afslankthee. 

Op 19 mei (open dag) zal een aantal musici van het voormalige orkest een muzikale ode gaan 
brengen aan de eerste blaadjes van de Eucommia. Verder hebben de vrijwilligers plechtig beloofd 
extra goed voor dit bijzondere boompje te zorgen. 

 

Nieuw contract met uitbaters Grand Café 

De samenwerking met Frank Verheijen en Anique Triest als uitbaters 
van ons Grand Café wordt voortgezet. Op 16 november heeft het 
bestuur van de Jochumhof het lopende contract verlengd. Op 16 
november jl hebben partijen het nieuwe, langlopende contract 
getekend. 

Vriendenpassen en automatische incasso 

10 Jaar lang hebben we de prijs van een vriendenpas niet verhoogd. Onze financiële situatie is 
niet al te rooskleurig en daarom ziet het bestuur zich genoodzaakt de prijs van de vriendenpas te 
verhogen. Vanaf 2019 vragen we €12,50 voor een individuele pas en € 20 voor een gezinspas. We 
beloven dat we de eerste 5 jaar geen prijsverhoging zulle doorvoeren. 

Op verzoek van heel veel vrienden gaan we de vriendenbijdrage via automatische incasso innen. 
Uiteraard alleen als u daarmee instemt. Gewoon het bedrag overmaken blijft altijd mogelijk, want 
we beseffen, dat niet iedereen de automatische incasso prettig vindt. Binnenkort ontvangen onze 
vrienden een schrijven waarin de procedure automatische incasso wordt uitgelegd. Tot maart 2019 
blijft de pas van 2018 gewoon geldig.  



Verrassing! 

Afgelopen zomer hadden we in de heemtuin twee wespennesten (in de 
grond). Wespen gebruiken vaak oude muizenholen om er in te gaan 
bouwen. Begin december was er nog activiteit in de nesten. Tot onze grote 
verbazing heeft een dier (een steenmarter?) afgelopen week het vlieggat 
uitgegraven en het wespennest naar buiten gesleept. In de raten zaten 
waarschijnlijk nog wat larfjes en die zijn natuurlijk heel lekker. 

Plannen voor 2019 

Komend jaar gaan we weer samenwerken met het Missiemuseum. Hebben 
we in 2018 de vlinder als thema gehad, komend jaar willen we extra 
aandacht voor insecten: insecten en voeding, hun kleur, hun fysieke kracht, 
etc. 

In 2019 komt er ook weer een nachtvlindernacht 

De Open Dag is in 2019 op zondag19 mei 

De zomerexpositie beelden wordt dit jaar weer heel bijzonder: Cindy 
Heldens gaat haar prachtige keramische objecten tentoonstellen. Speciaal 
voor deze expositie gaat zij een aantal werken maken. Opening half mei. 
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