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Na een druk seizoen is de tuin nu weer in ruste. De bloemen zijn
uitgebloeid, de bladeren zijn afgevallen en alle niet-winterharde
planten zijn verhuisd naar de kas.
De bollen zijn geplant en het gereedschap krijgt zijn ‘winterbeurt’.
De Kas
In de kas wordt momenteel flink gewerkt: onze vrijwilligers hebben
alle oude (cactus-)grond afgevoerd en de succulentavereniging
komt in het voorjaar opnieuw opplanten. Ook de andere helft van
de kas wordt grondig aangepakt. Dat was nodig omdat er nogal wat
planten met wolluis waren en tevens omdat een aantal borders niet
meer helemaal ‘verantwoord’ was: in de loop der jaren was er wat ‘ vervuiling’ ontstaan. Planten
stelden verschillende eisen aan de bodem, licht en lucht en door te dichte beplanting verzwakken
deze dan. Nu is de schaduwkant beplant met varens en vochtminnende planten, terwijl de zonzijde
beplant gaat worden met diverse mediterrane soorten die wat minder vocht behoeven.
Het boekweitveldje
Het zal de bezoekers opgevallen zijn dat we dit jaar in de
heemtuin een veldje hebben aangelegd waar boekweit is
ingezaaid. Boekweit werd vroeger vrij algemeen verbouwd,
maar wordt nauwelijks nog geteeld.
Boekweit was vroeger een uitkomst voor arme boeren die geen
mogelijkheden hadden om te investeren. Zij konden door
boekweit te verbouwen boer zijn zonder vee of kapitaal. Het was
makkelijk te verbouwen, maar boekweit was zeer gevoelig voor
weersinvloeden waardoor oogsten toch vaak tegenvielen en de
armoede groot bleef.
Boekweit lijkt een graanproduct, maar is het niet. Geroosterde boekweitkorrels heten ook wel
'kasja' en zijn bekend uit de Oost-Europese keuken. Het is ook een goed ‘bijengewas’, bijen
voeden zich er graag mee. Het levert een aromatische en zeer donker gekleurde honing.
Het museumplein
De ingang bij het museumplein zag er dit jaar fris en vrolijk uit, dankzij sponsoring konden we de
gehele heuvel beplanten met begonia’s. Links en rechts van de heuvel waren de perken niet echt
mooi, in feite kreeg de bezoeker die deze ingang benutte, niet het juiste beeld van de botanische
tuin. Een kleine commissie van vrijwilligers heeft in oktober een aantal verbeterpunten aangaande
deze ingang geformuleerd en is aan de slag gegaan. Half november is de aanplant van de beide
zij-perken harmonieuzer geworden en zodra de begonia’ s zijn uitgebloeid wordt de heuvel ook
aangepakt. We hebben gekozen voor een wat minder arbeidsintensieve zomerbeplanting van de
heuvel. In de lente, na de bloei van de vergeet-mij-nietjes zullen de plannen uitgevoerd worden.
Appels, appels…appeltaart van Piet!
De grote, oude appelboom bij het koetshuis doet het geweldig!
Ook dit jaar was de oogst notarisappels weer overweldigend.
Vrijwilligers en bezoekers hebben er samen voor gezorgd dat
de (val-)appels niet op de composthoop terecht kwamen.
Langzamerhand begint het traditie te worden dat onze vrolijke
vrijwilliger Piet ons verrast met een heerlijke appeltaart. Ook
dit jaar weer onovertroffen lekker! Zijn belangrijkste tip: géén
suiker toevoegen!

Annie in het zonnetje
Elke dinsdag en elke vrijdag is Annie met haar vrolijke uitstraling dé vrijwilligster die wel eens in het
zonnetje gezet mag worden. Annie woont in Venlo en komt altijd met de fiets (geen e-bike!) naar
Steyl. Ze pakt alles aan en niemand heeft haar ooit eens horen mopperen. Maar het leukste aan
Annie is gewoon dat ze er altijd voor zal zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft.
Hoe is het met de bijen?
In de vorige nieuwsbrief is de “ Jochumhof Sunhive” aangekondigd,
een grote hangende bijenkorf. Inmiddels heeft dit hele jaar deze
Sunhive goed gewerkt, de bijen voelen er zich ogenschijnlijk goed
thuis en hebben een flink nest gebouwd. Sinds april dit jaar hebben
er zich al minstens twee generaties bijen gehuisvest. Nu ook nog de
winter overleven als het even kan. Honing heeft de sunhive niet
opgeleverd, het is niet helemaal duidelijk waarom niet. Misschien
volgend jaar, maar het is niet onze eerste prioriteit.
Vorig seizoen zijn alle volken de winter doorgekomen, dat waren er
toen vijf. De zomer ging ook voorspoedig. Er is voldoende honing
gehaald en de kwaliteit was goed. De aan het Blijkersgilde
aangeboden honing kreeg op 19 november tijdens een studiedag de
beoordeling “uitstekend”.
Hoewel de winter nog moet beginnen, is het eerste volk deze herfst echter al gesneuveld door de
z.g. verdwijnziekte. Het is dus niet altijd allemaal koek en ei. In het complexe kolonieproces kan
een heleboel fout gaan. Neem b.v. de “winterzit”. Als het erg koud wordt gaat het gehele volk als
een levende bal dicht bij elkaar zitten en houden elkaar warm, waarbij de bijen steeds van buiten
naar binnen van plaats rouleren. De buitenste halen
honing uit de raten en geven dit door aan de anderen
binnen in de bijenbal. Dit proces gaat net zo lang door
totdat het bij wijze van spreken lente wordt.
Volgend jaar komt er in elk geval weer een ander type
bijenkorf bij. Een “Kenya Top Bar Hive”, (KTBH). Deze
Afrikaans / Keniaanse Top Lat Bijenkorf functioneert
ook goed in koudere streken. Middels een glazen
venster in de zijkant kun je zien wat de bijen aan het
doen zijn. Ook In deze kast kunnen de bijen op een
vrije manier een nest bouwen en kan “honing in de
raat” worden gewonnen, een delicatesse.

Noteer alvast in uw agenda:

Open dag 2017: 21 mei

Vacature:
Binnenkort ontstaan er enkele vacatures in het bestuur van de Jochumhof.
Belangstelling? Neem dan contact op met Theo Verheijen of mail naar:
info@jochumhof.nl

En wat er verder nog gebeurde:
0

De weergoden waren ons niet erg goed gezind, maar toch was een open dag in mei een
groot succes. Het was druk, we kregen veel nieuwe vrienden en de verkoop van
planten(-stekken) verliep goed
De nieuwe bewegwijzering, gemaakt door Het Werkhuis in Oostrum, ziet er mooi uit en
maakt een einde aan de wirwar van bordjes en wegwijzers in alle soorten en maten
De vogelwerkgroep Belfeld heeft dit jaar ongeveer 20 nestkastjes opgehangen in de tuin.
Komend jaar wordt de samenwerking gecontinueerd
Het bestand aan vrijwilligers is dit jaar iets uitgebreid. We werken nu met zo’n 30 mannen
en vrouwen aan het onderhoud van de tuin. Elke dinsdag en elke vrijdag wordt er van
ongeveer 8 uur tot een uur of 5 gewerkt.
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Ik wil de wind horen door kruinen van bomen
veelkleurige bladeren in de herfst zien
waarin vele visioenen tot me komen
als een wisselend getijdenstramien.
De hemel bedekt met wolken bovendien
met wonderschone azuren blauwe plekken
en steeds weer andere beelden zijn te zien
zo de lucht niet in zijn geheel gaat betrekken.
In ieder veld en bos valt veel te ontdekken
iets wat velen zo dikwijls dreigt te ontgaan
maar toch menig interesse weet te trekken
zodra wij voor die schoonheid openstaan.
En tussen de bomen valt het stervend blad,
omhult de donkere aard als gouden mat.
anoniem

Namens alle vrijwilligers van de Jochumhof wensen we u hele fijne feestdagen en een
groeizaam 2017 !

