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Een bijzondere
tuinwandeling
Je hebt samen een mooie tuin
aangelegd, je hebt mede daardoor
belangstelling voor dendrologie
gekregen en je hebt daarbij een
speciale interesse gekregen om na
te gaan hoe al die prachtige exotische bomen in de westerse wereld
zijn terechtgekomen. Maar dat je
naast het vele werk dat zo’n tuin
vraagt plus de tijd die het kost om
daar zelf en met anderen van te
genieten, ook nog de energie hebt
om daar een prachtig, rijk geïllustreerd boek over samen te stellen,
dat is wel heel bijzonder. Meinoud
en Jeannette Dijkema nodigen de
lezer uit om met hen een reis door
hun tuin, de Mariënhof in Midwoud,
te maken. Twee auteurs, maar toch
is de titel Een reis door mijn tuin en
niet ‘Een reis door onze tuin’. In het
boek wordt dit aangestipt: Meinoud
is de auteur, maar het aandeel van
Jeannette in de tuin maakte dat het

met veel planten in de tuin, ook

bronvermelding is soms nogal on-
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dus toch eigenlijk ‘onze’ tuin.

heel leerzaam zijn. Ik miste echter
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bij de beschrijvingen een beetje
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troost om de geschiedenis van veel

wat de auteur persoonlijk echt be-

is 6000 m² groot en ook via de web-

bomen uit te pluizen en heeft dat

leefde aan die grote verscheidenheid

site www: http://marienhoftuin.

op een zeer toegankelijke manier

van gewassen en dan met name

blogspot.com is een kennismaking

verwoord. Het boek is natuurlijk een

de bomen.

mogelijk.

uitnodiging om zelf de tuin eens

Uit de literatuurlijst blijkt dat
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te gaan bezoeken, maar ook zon-
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is geweest voor zijn boek. Jammer
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al een reden zijn om het boek ter
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hand te nemen. De auteur beschrijft
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