
Open Tuinen aan de Jeltingalaan in Buitenpost! 

Het nieuwe tuinseizoen staat voor de deur! Zo gauw de dagen lengen en de temperaturen weer 

omhoog gaan, begint alles weer te groeien en te bloeien. Er verschijnt steeds meer groen. Voor 

veel tuinliefhebbers komt de mooiste tijd van het jaar er weer aan, het voorjaar! 

Aan de Jeltingalaan in Buitenpost liggen, achter een aantal woningen, hele diepe tuinen ‘verstopt’! In 

twee van deze woningen wonen twee enthousiaste tuinier families!  

Dit zijn Johan en Houdrie Slofstra aan de Jeltingalaan  69  “Tuinstulpje Buitenpost” 

En Bert en Klazina Witteveen aan de Jeltingalaan 46  “Jeltingatuin” 

Afgelopen jaar hebben wij meegedaan aan “Brommels” en onze tuinen opengesteld voor bezoekers. 

Vele tientallen tuinliefhebbers hebben onze tuinen bezocht. 

We spraken elkaar later en waren het met elkaar eens, dat onze tuinen veel eerder in het seizoen, zo 

rond mei/juni, eigenlijk nog veel meer moois te bieden hebben. 

Beiden willen we onze passie voor tuinen, tuinieren en buitenleven graag delen met andere inwoners 

van Buitenpost, Kollum en omstreken! 

Op zaterdag 27 mei 2017 organiseren wij daarom samen een Open Tuindag! 

Wat is er in deze tuinen te zien? 

Tuinstulpje Buitenpost is een tuin van 3200 m² met veel oude (fruit)bomen, waarin veel borders 

vernieuwd zijn. Ook is er een moestuin aangelegd naast de historische kas. Er groeien zelfs perziken 

en nectarines in de kas! Op de natuurlijke terrassen kunt u genieten van de rust en ruimte…  

Omdat Johan en Houdrie echte Zweden-liefhebbers zijn, is er een Zweeds terras en wordt in het 

tuinhuis “Villa Kakelbont” een heuse “Loppis” ingericht met leuke Scandinavische tweedehands 

spullen!  

Jeltingatuin Buitenpost is een besloten diepe tuin van 900 m²  met vele vaste plantenborders, 

verdeeld over verschillende tuinkamers. Zo is er een kruidentuin, borders op kleur, de grote border 

en een vlindertuin! Er zijn meerdere gezellig ingerichte terrassen, waar u een kopje koffie of thee 

kunt drinken. 

Op het gebied van lifestyle zijn er verschillende woonaccessoires te zien en te koop, gemaakt van 

natuurlijke materialen.  

Iedereen die met ons wil mee genieten is van harte welkom op zaterdag 27 mei (in het Hemelvaart 

weekend). Beide tuinen zijn open van 10:00 tot 17:00 uur. 

Beiden tuinen zijn te volgen op Social media. 

 

             https://www.facebook.com/tuinstulpjebuitenpost  

             https://www.facebook.com/jeltingatuin  

  https://www.instagram.com/jeltingahome_and_garden  

    https://twitter.com/Jeltingatuin   
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