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Toos 

Toos was nog maar kort vrijwilliger in de Jochumhof, maar 
precies op haar 65e verjaardag, hebben we al afscheid van 
haar moeten nemen. Ze is heel plotseling overleden. Ze kon 
werken als de beste en was daarbij ook nog zéér 
vakbekwaam. 
Bij het afscheid in het crematorium in Weert konden 
aanwezigen geld doneren voor de Jochumhof. Daar zij we 
haar man en kinderen zeer dankbaar voor. 
 

2023 

En dan zijn we nu al bijna in het jaar 2023. Ook dit jaar hebben 
de vrijwilligsters Truus, Leanne en Jacqueline ons ‘overblijflokaal’ 
in  het koetshuis weer prachtig versierd. 
Alle vrijwilligers, inmiddels zo’n 40, kregen een gezellige ochtend 
aangeboden met kerstbrood, veel lekkers en glühwein. Ook 
ontvingen ze een leuk kerstpakketje. 

Min tien graden? 

Vorst: dan komen de vrijwilligers gewoon werken. De koffiepauzes duren wat langer, maar 
er is altijd werk: controleren of alle planten wel goed zijn ingepakt, hier en daar nog wat 
blad harken en de kas behoeft natuurlijk voortdurend aandacht. 

Energie-perikelen 

We verwarmen de kas op dit moment tot 6,5 graden c. Om bij vorst deze temperatuur te 
bereiken is nogal wat gas nodig. Met angst en beven wachten we de gasrekening af. 
Warmer stoken kan écht niet. Er zijn al een paar cactussen en Euforbia’s gesneuveld door 
een te lage temperatuur. 
Wat energiekosten betreft: we hebben vergunning aangevraagd om zonnepanelen te 
plaatsen op het dak van het Grand Café. Omdat Steyl een beschermd dorpsgezicht heeft, 
hebben we vergunning nodig om die te mogen plaatsen. De aanvraagprocedure loopt. 



Mooi bruin is niet lelijk: 

Vriendenbijdrage 

Vrienden die hun jaarbijdrage nog handmatig overmaken, hebben afgelopen week het 
verzoek gekregen om voor komend jaar weer een nieuwe vriendenpas aan te vragen. De 
oude pas is nog geldig toto 1 maart. 
Zodra het gros van de betalingen binnen is, meestal half januari, gaan de vrijwilligers de 
nieuwe pasjes bezorgen. De vrienden die een incassomachtiging hebben afgegeven 
ontvangen dan ook het nieuwe pasje. De incasso wordt in februari uitgevoerd. 

Sneeuwklokjesweekend 

Noteer alvast in je agenda: Sneeuwklokjesweekend 11 en 12 februari. Tienduizenden 
sneeuwklokjes, gratis koffie/thee in ons oergezellige koetshuis en planten, honing en 
zaden te koop. 
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