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De tuin ziet er fantastisch uit en we zijn helemaal klaar voor de  

OPEN DAG aanstaande zondag 19 mei van 11 tot 16 uur 

Vandaag heeft Cindy Heldens haar keramische objecten in de tuin geplaatst en 
afgelopen week hebben de vrijwilligers hard gewerkt om de 15 borden met macro-

opnamen van insecten, gemaakt door fotograaf Peter Cornelissen op hun plaats in de heemtuin 
en Tiglientuin te zetten.


Dit jaar hebben we samen met het Missiemuseum het thema insecten omarmd. In het museum 
wordt zondagmorgen om 11 uur de tentoonstelling “krijg de kriebels” geopend door wethouder 
Marij Pollux. Daarna kan iedereen zich in en op het insectenleven storten. In het museum, en 
daarna zeker ook in de tuin. 


Bij ons in de tuin kun je insectenhotels bouwen, meedoen aan de speciale 
insectenrondleiding en je uitgebreid laten informeren door een van onze imkers. 
Voor de kinderen is het bouwen van een insectenhotel leuk, maar er is ook een 
insectenspeurtocht uitgezet.


Er is zondag natuurlijk veel meer te zien en te doen in de tuin. Wij verkopen zelf 
gekweekte plantjes en cactussen voor een schappelijke prijs, er staan stands 
van Velt, Groei en Bloei, de Vogelwacht, vetplanten-experts en van de Bonsai-
vereniging. De imkers verkopen Jochumhof-honing.


Jan Mooren en Margriet Konings geven gratis rondleidingen en dit alles wordt opgeleukt door 
muziek van “Me Dunk”. Daarna is een drankje op het terras natuurlijk extra lekker!




Een gift van 250 euro! 

De zusterbedrijven Jalema en I-FourC uit Reuver hebben een Sociaal Fonds, waarmee ze lokale 
acties c.q. goede doelen ondersteunen. Onlangs berichtten zij ons, dat zij de Jochumhof een 
warm hart toedragen en een bedrag van 250 euro doneren. Wij zijn daar blij en dankbaar voor. En 
zoals gebruikelijk, hebben we er meteen een goede bestemming voor gevonden. Het is een mooie 
aanbetaling voor de nieuwe polo-shirts voor de vrijwilligers. Op de Open dag zullen deze voor het 
eerst gedragen worden.




Pii Daenen exposeert in Parijs 

Pii Daenen -kunstenaar uit Steyl- raakte een paar jaar geleden aan de praat met een van onze 
imkers. Wat er toen precies gebeurde, kan alleen Pii vertellen, maar wat wij weten is het volgende:

Pii is bijenkenner bij uitstek geworden. Hij laat zich inspireren door hun gedrag, hun 
verschijningsvorm en hun bouwsels. Hij laat de bijen hun raat maken in geometrische vormen, 
speelt met de zeshoek-vorm en gebruikt bijenwas voor prachtige creaties. En alles wat hij maakt 
is van een overweldigende schoonheid (vind ik).

Vanavond, nu, wordt zijn de expositie BEES in Parijs geopend. Jammer dat het zo ver weg is…


Workshops in de jochumhof: 

• De imker legt uit: 23 juni, 14 juni en 18 augustus om 13.30 (de eerste twee keer wordt er ook 
honing geslingerd. Kosten : vrienden en kinderen gratis, overigen: 3 euro p.p.


• Smartphone-fotografie: Workshop op 11 augustus van 13.00 tot 16.00 uur. Leer ECHT mooie 
foto’s maken met je smartphone! Cursusleidster is Astrid Roox. Kosten: vrienden 25 euro, 
overigen 30 euro.


• Nachtvlindernacht: Ontdek de wondere wereld van nachtvlinders op 23 augustus vanaf 21.30. 
Gratis (vrijwillige bijdrage)


Kijk op onze website voor het volledige aanbod workshops (ook die van het Missiemuseum)
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