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Beste medetuinders, nu eens een bericht van Caroline! 
 
 

Afgelopen zaterdag zijn Robinia, Yvonne en ik naar de Festina Lentetuin In Katwijk geweest.  
Een prachtige professionele kwekerij/kas, bezoektuin en pluktuin met bijzondere 
tuinplanten. Daar hebben een paar één- en tweejarige vaste planten voor onze algemene 
tuin gekocht. In de pluktuin was al bloei, maar de overvloed moet nog komen; een 
schitterend bloeiende tuin ‘in Piet-Oudolf’stijl.  
 
Ga je op zaterdag 13 juli mee kijken naar de de Festina Lentetuin in Katwijk?  
We vertrekken om half 10 met eigen vervoer bij de tuin. 
Voor wie wil - we gaan op de terugweg rond 13.00 uur lunchen bij ‘de Plantage’ in 
Vogelenzang. 
Laat me voor woensdag 10 juli even weten of je meegaat, en of je mee luncht i.v.m. 
reserveren. 
 
Voor meer info kijk op: 
http://festinalentetuin.nl 
https://buitenplaatsplantage.nl 
 
Dahlia’s en andere bloemen zijn gezaaid en geplant in 
ons DVpluktuin.  Als DV-lid kan je straks de bloemen 
plukken, als je ook meehelpt met het onderhoud. 
Er waren al gezellige werkochtenden met vele handen 
voor het maken van de bloembedden, het poten van de 
dahlia’s en het zaaien van de bloemenranden. 
 
Het is nu erg droog, maar de kweek groeit ondanks de 
droogte gewoon door.  
Woensdag hang ik een water- en wiedschema op het schuurtje. 
In het schema kan je o.a. zien of er die dag al water gegeven is. Een stukje wieden kan je 
altijd doen.  
Samen wieden is leuker, daarom zijn er ook een paar ‘wieden op woensdag’ dagen gepland: 
- woensdag 22 mei vanaf 15.00 uur 
- woensdag 19 juni vanaf 19.30 uur 
- woensdag 17 juli vanaf 19.30 uur 
Voor de zwoele zomeravonden is er na het wieden, een hapje en een verfrissing; wijntje, 
biertje of vlierbessenlimo. 
We hopen op een flinke opkomst. 
 
Een vruchtbaar seizoen en tot ziens op de tuin! 
Caroline, ook namens Yvonne & Robinia 
Bij vragen en suggesties bel me op 06-51260036 


