Voorwoord
Wij bieden u hierbij namens het bestuur en de vrijwilligers van Botanische Tuin Jochumhof
in Steyl het derde exemplaar aan van de Nieuwsbrief van onze tuin.
In deze brief stellen zich o.a. een aantal nieuwe vrijwilligers voor en maakt u kennis met
de toekomstplannen die het bestuur heeft voor onze tuin.
Wanneer u op deze brief wilt reageren, kan dat via theikockelkoren@hetnet.nl

Bestuur van de Jochumhof
De laatste maanden is het bestuur verschillende malen bij elkaar gekomen om te bekijken hoe onze tuin
toekomstbestendig kan worden gemaakt. Als de tuin aantrekkelijk wil blijven voor bezoekers kunnen wij
niet volstaan met alleen maar te streven naar behoud. Daarom heeft het bestuur gekeken naar zaken
waarmee wij ons als tuin kunnen onderscheiden van andere tuinen. En eigenlijk is dat helemaal niet zo
moeilijk. Het geologische tijdperk Tigliën biedt ons een unieke gelegenheid om het landschap zoals dat er
ongeveer 2 miljoen jaren geleden uitzag, in onze tuin zichtbaar te maken. Nu is er al een Tigliëntuin maar
de nieuwe plannen gaan veel verder. Ook willen wij een deel van de opgravingen die in de Tegelse
kleigroeven zijn gedaan en die nu in verschillende musea in Nederland bewaard worden, voor een deel
terughalen (eventueel als replica) en in het Koetshuis tentoonstellen.
Ook is dringend onderhoud nodig aan een deel van de muren en de subtropische kas.
Met verschillende partijen (provincie, gemeente, musea, andere toeristische attracties in Steyl) zijn al de
eerste gesprekken gevoerd.
De komende maanden moet blijken of onze plannen ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.
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Vrijwilligers
De pogingen om meer vrijwilligers te vinden die alle voorkomende werkzaamheden in onze tuin willen
verrichten, is niet tevergeefs geweest. In enkele maanden tijd hebben wij vier nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen en de komende tijd worden er weer gesprekken gevoerd met nieuwe belangstellenden.
Een aantal vrijwilligers stellen zich kort aan u voor.
Frans van Kesteren
Mijn naam is Frans van Kesteren en ik ben 61 jaar.
Na ongeveer 30 jaar in het voorgezet onderwijs voor de klas te hebben gestaan, waar ik o.a. lessen
techniek verzorgde, besteed ik nu een deel van mijn tijd aan vrijwilligerswerk.
Verder ga ik samen met mijn vrouw Teresa en leden van regiogroep Schravelaar, regelmatig op pad om
druipsteen grotten te verkennen. Een (uit de hand gelopen) hobby welke een echt team gebeuren is. Erg
sportief en ook spannend. Onze ondergrondse tochten laten ons een bijzondere ondergrondse natuur zien
en beleven.
Ik ben vrijwilliger bij de Jochumhof geworden omdat ik het een goed initiatief vind, ik van de natuur houd,
graag met de handjes bezig ben en nog graag een steentje wil bijdragen in het algemeen belang.
Ik zag een oproep hangen in het Koetshuis van de Jochumhof toen ik daar, enkele maanden geleden, een
bezoek bracht met enkele familieleden.
Mijn eerste kennismaking was positief. Voorlopig wil ik de vrijdag een bijdrage leveren als, laat ik het
noemen, “technisch klusjesman”.
De Tuin vind ik erg mooi; al meerdere jaren bezocht ik deze zo af en toe.
Peter Hovens
Mijn naam is Peter Hovens en ik ben sinds kort 62 jaar. Recent heb ik noodgewongen moeten stoppen met
werken. Decennialang ben ik werkzaam geweest in de geestelijke gezondheidszorg. En dat met veel
overtuiging en plezier in het werk. Het moeten stoppen is dan ook een lang proces geweest eer ik daar min
of meer vrede mee had. Nu kan ik goed leven met dit gegeven.
Ik ben getrouwd met Bernadette, docente Duits aan het OGVO locatie
Valuas, en ik heb 2 zonen, die inmiddels zelfstandig zijn.
Ik ben gepolst of ik wellicht geïnteresseerd zou zijn in werkzaamheden van
bestuurlijke aard. Aangezien dit teveel in het verlengde zou liggen van mijn
eerdere professionele werk heb ik dit van de hand gewezen. Wel was ik
geïnteresseerd om “nieuwe” dingen te leren zoals het werken in een tuin.
Maar omdat ik nagenoeg niets weet van tuin- en aanverwante zaken, ben ik
sterk afhankelijk van deskundigen die mij zeggen wat ik moet doen. Tot
dusverre vind ik het leuk.
De eerste kennismaking verliep vlotjes hoewel het initiatief tot nadere
kennismaking grotendeels van mij zelf moest uitgaan. Alle vrijwilligers bleken
elkaar natuurlijk al langer te kennen en het kostte mij wat moeite om aansluiting te vinden. Uiteindelijk
lukt dit wel maar ik kan me voorstellen dat andere nieuwe vrijwilligers dat wellicht wat moeilijker afgaat.
Wat meer aandacht voor de introductie, ook bij de andere vrijwilligers, zou hierbij helpend kunnen zijn.
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De kennis van de planten, de tuin en haar onderhoud vind ik geweldig. Mij wordt duidelijk dat de meeste
vrijwilligers gewoon hun “ ding” willen doen. Iedereen blijkt te weten wat van haar/hem verwacht wordt.
Van een verdere organisatie heb ik (nog) niet veel gemerkt. Wel merk ik het enthousiasme en inzet van de
vrijwilligers.
Karin Spijkers
Ik ben Karin Spijkers, een vrouw van vijftig jaar en ik zing heel graag.
Ik ben bij twee koren. Ik vind tuinieren leuk en het is een hele mooie plek.
Mijn begeleidster had me attent gemaakt op het feit dat de Jochumhof vrijwilligers zoekt.
Mijn eerste kennismaking is positief verlopen.
Ik vind de tuin prachtig.
Voordat ik hier vrijwilligster ben geworden, ben ik hier ook al verschillende keren geweest.
Ik wil graag uitgebloeide bloemen verwijderen, onkruid verwijderen en bladeren opruimen.
Angela Mol
Op deze foto… dat ben ik, Angela Mol
Ik kan veel vertellen over mezelf. Misschien is het handig op mijn site paramol.webklik.nl te kijken.
Ik ben een computerfreak. Ik werk heel graag op de computer. Nieuwsbrieven maken is een hobby. Ik ben
nu bezig met een nieuwe website voor mezelf met een eigen programma. Daar wil ik meer mee doen. De
winter komt eraan, dus meer binnenwerk. Zo kom ik de winter door….
Ik zag de folder in het missiemuseum liggen. Jullie zochten nieuwe
vrijwilligers, ook voor de website. Ik dacht: die is voor mij. Ik ben gaan
informeren en er is meteen een afspraak gemaakt.
De eerste kennismaking was met alleraardigste, behulpzame mensen.
Zoals je je een echte vrijwilliger voorstelt.
Ik bewonder de tuin. Als wij (buitenlandse) vrienden op bezoek
hebben, loop ik graag met hen door de tuin. Ik ben er trots op. Ook
omdat het een deel is van het erfgoed van Arnoldus Janssen. Het
theehuis voegt nog iets toe aan dit geheel.
Ik heb nog niet zo'n kijk op de hele organisatie.
In de tuin werken? Nee, absoluut niet. Ik ben geen tuinierster. Ik weet
niet zoveel van uit- en inheemse planten. Des te meer bewondering
heb ik voor alle vrijwilligers, die uren in de tuin doorbrengen in weer
en wind.

Stuurgroep Vrijwilligers
Om allerlei zaken die in er rond de tuin spelen vlotter en efficiënter aan te pakken, heeft het bestuur
besloten om een zogenaamde Stuurgroep Vrijwilligers op te zetten. Deze groep die uit drie vrijwilligers en
één bestuurslid bestaat, wordt het directe aanspreekpunt voor alle vrijwilligers. Dagelijkse zaken kunnen
direct afgehandeld worden en wanneer er sprake is van beleid, heeft de groep een adviserende functie
naar het bestuur.
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Bijeenkomst Bestuur en vrijwilligers
Op dinsdag 3 november heeft de jaarlijkse bijeenkomst van het bestuur met de vrijwilligers
plaatsgevonden. Het bestuur heeft uitleg gegeven over de financiële zaken die in en rond de tuin spelen.
Maar het belangrijkste onderwerp was een uiteenzetting van voorzitter Theo Verheijen over de
toekomstplannen van de tuin (zie het onderwerp “Bestuur van de Jochumhof”). Verheugend waren de vele
vragen van de vrijwilligers over de nieuwe plannen en ook de bereidheid om in een vroeg stadium al mee
te denken.
Al met al een prettige, zinvolle en geslaagde bijeenkomst.

Reacties n.a.v. de Tweede Nieuwsbrief mei 2015
De vorige Nieuwsbrief is naar alle Vrienden en bekenden van de Jochumhof gestuurd en dat leverde een
aantal leuke en aardige reacties op:
*
Bedankt voor de uitvoerige toelichting op de huidige stand van zaken van de Jochumhof.
Pater Jochum zou ervan genoten hebben!
Groeten van één van de oudste vriendinnen van de Jochumhof (94 jaar).
*
Ik ben nu, samen met mijn moeder, al voor het derde jaar vriend van Jochumhof. Waarschijnlijk zal
dit ook zo blijven. De jaren ervoor bezochten we de Jochumhof altijd eenmaal per jaar. Nu we vriend zijn
komen we ongeveer 4 a 5 keer per jaar.
*
Zeker wil ik Vriend van de Jochumhof zijn én blijven. De Jochumhof is me heel dierbaar.
*
Dank voor alle informatie.
Goede manier lijkt me om de mensen weer wat betrokken te krijgen bij de Jochumhof.
Ik ben paar jaar vrijwilliger geweest van de Jochumhof in de tijd van René en Chris.
En heb voor de tuin een warm hart.
*
Wij blijven graag vriend en vinden het leuk om de nieuwsbrief te ontvangen, die er heel
professioneel uitziet!
*
Ik ben sinds 2013 vriend van Jochumhof en zal dat ook in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid
blijven. Ook voor 2015 heb ik al een pasje.
Dit jaar ben ik al enkele keren bij de Jochumhof geweest.
Natuurlijk stel ik prijs op de nieuwsbrief. Graag wil ik die blijven ontvangen.
*
Hartelijk dank voor de nieuwsbrief graag wil ik op de hoogte gehouden worden van de Botanische
Tuin Jochumhof.
*
De Botanische Tuin is een belangrijke plek voor Steyl,
*
Heel hartelijk dank! Ik heb de nieuwsbrief met interesse gelezen.
*
De Nieuwsbrief ontvangen wij natuurlijk in toekomst graag en bovendien blijven wij als vriend van
de tuin getrouw, zoals in het verleden.
*
Ik heb de brief en nieuwsbrief gelezen en ben verrast door het vele werk van de vrijwilligers, van
wie ik er een was enige jaren terug. Leuke bijdragen van Margriet en Leanne.
Mijn bijdrage heb ik al gedaan en blijf dat in ieder geval doen voor de komende jaren. De tuin en al de
medewerkers verdienen dat.
*
Ik ben enige jaren geleden vriend geweest van de Jochumhof. Ik wil ook dit jaar graag Vriend(in)
worden en zo de Botanische Tuin steunen.
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*
Natuurlijk hebben wij belangstelling voor alle wetenswaardigheden van de Jochumhof.
Dus graag een ‘abonnement’ op de nieuwsbrief.

Bijen verhalen
Voorjaar 2013 is gestart met twee volken. Eind 2012 was het laatste volk verdwenen, weggevlogen naar
betere oorden, wie zal het zeggen, en was het bijenhuis leeg. Wel een mooie kans om de boel op te
knappen en o.a. een tegelvloer te leggen.
In de loop van 2013 zijn we gegroeid naar 5 volken die ons ook
nog eens ongeveer 30 kg honing gaven. Voorjaar 2014 waren er
nog steeds 5 volken aanwezig. Eigenlijk meer dan genoeg voor
groei en verjonging en voor het nastreven van onze
doelstellingen. Er waren twee observatiekasten; een top lat
bijenkast met glazen wanden en een normale observatiekast.
Daarnaast vier volken voor de honing. Er werd maar liefst 234
kg honing
geslingerd. Het was vorig jaar ook wel een heel uitzonderlijk
goed bijenjaar. Dat wil zeggen een warm voorjaar en goed weer
wanneer belangrijke drachtplanten bloeien.
Dit voorjaar (2015) waren er nog maar 2 volken over. Vier
volken zijn slachtoffer geworden van de z.g. "verdwijnziekte",
iets wat vele oorzaken kan hebben. Ondanks dat de bijen de
meest bestudeerde insecten zijn van allemaal zijn er nog heel
veel raadsels. Echter met nog een extra volk in bruikleen
hebben wij dit jaar toch aan "koninginnenteelt" kunnen doen;
een methode waarmee je sneller nieuwe volkjes kunt laten groeien. Samen met de observatiekasten heel
leuk en interessant om aan onze bezoekers te laten zien. De open bijendag van 17 juli is, met ongeveer 60
bezoekers en mooi weer, heel goed verlopen. Het is merkbaar dat het bijenleven, insecten en de natuur in
het algemeen erg in de belangstelling staan.
Dit jaar hebben we minder honing, zoals ook de bedoeling was, namelijk 54 kg.
Volgend jaar hopen we te starten met ongeveer 5 volken, waarvan 3 honingvolken. De bedoeling is om ook
een z.g. sunhive of hangkorf te maken. Hiervoor zoeken we nog een goede korvenvlechter. En als we tijd
hebben, maken we een verbeterde observatiekast. Daarnaast zijn er plannen om het bijenhuis er beter uit
te laten zien.
Joop Grootentraast

De tuin
Op de foto ziet u de boom die op het terras voor de kas staat, de Ginkgo biloba.
In alle seizoenen een van de meest bijzondere bomen in onze tuin, maar in de herfst is hij op zijn
allermooist.
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Goudgeel blad, dat begin november langzaam naar beneden dwarrelt en het terras bedekt met een
hoogpolig tapijt. Ook de tafels en stoelen hebben “kleedjes” en ”kussens” van hetzelfde materiaal.
De meeste bloemen zijn uitgebloeid, maar enkele rozen, de dahlia’s,
de afrikaantjes en een aantal eenjarige gaan nog door tot de eerste
vorst.
De Ananassalie (Salvia splendens ‘Scarlet Pineapple’), een grote
vaste plant, begint nu pas te bloeien, met vuurrode aren. Deze
plant komt oorspronkelijk uit Brazilië, van het zuidelijk halfrond dus,
daar is het nu voorjaar. Eigenlijk is deze plant bij ons niet
winterhard, maar dankzij de zachte winters van de afgelopen jaren
overleeft hij ook buiten. Wel nemen we in augustus altijd wat
stekken, voor het geval het toch serieus gaat vriezen.
Werk is er in de herfst in overvloed, zeker zolang het nog niet vriest.
Niet dat we de tuin “winterklaar” maken, veel beter is het om van
uitgebloeide planten de stengels, bloemen en zaaddozen te laten
staan, goed voor insecten en vogels en met een laagje rijp of sneeuw ziet het er mooi uit.
Maar planten die al (bijna) helemaal zijn afgestorven kun je nu prima verplanten of delen, de bodem is nog
warm en er zijn, in tegenstelling tot maart/april meestal geen lange droge periodes.
Ook allerlei snoeiwerk kan nu gebeuren.
En verder: blad harken, maar alleen op de paden, het komt op de bladhoop en is na een jaar veranderd in
vruchtbare bladaarde. Tussen de planten kun je beter alles laten liggen, de planten houden zo “warme
voeten”, allerlei dieren vinden voedsel en een schuilplaats tussen het blad, eenjarig onkruid kan niet
kiemen en tegen het voorjaar is al dat blad vergaan, veranderd in vruchtbare humus.
De paden worden voorzien van een nieuwe laag grind.
En bij beide ingangen zijn nieuwe informatiekasten geplaatst.
Margriet Konings

Vrienden van de Jochumhof
Tegelijk met de tweede Nieuwsbrief zijn alle tot nu toe bekende Vrienden
van de Jochumhof benaderd met het verzoek door te geven of zij Vriend
willen blijven.
Helaas hebben maar weinig vrienden gereageerd.
De oude bestanden van vrienden zijn door oud- bestuurslid Sjef Curfs
samengevoegd tot één groot bestand. De Stuurgroep van de vrijwilligers zal binnenkort actie ondernemen
om na te gaan wie ook in 2016 Vriend wil blijven. Wij hopen dat dat er velen zullen zijn want wij kunnen
alle steun erg goed gebruiken. En de Botanische Tuin in Steyl verdient die steun.
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Mededelingen
Tuindag 22 mei
De Tuindag voor 2016 staat gepland op zondag 22 mei. Milou Knippen, Jan Mooren en Paul Ewals houden
zich bezig met de organisatie van deze dag. Informatie volgt.

Agenda
- 18 december: Kerstviering voor de Vrijwilligers.
- 22 mei: Open Tuindag Jochumhof van 11.00 tot 16.00 uur.

Reacties
Reacties of vragen op deze brief kunnen worden gezonden aan Thei Kockelkoren.
(theikockelkoren@hetnet.nl)
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