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Avontuurlijk tuinieren 
Beleef je tuin in 12 maanden 
 

 
 

Inkijkexemplaar >> 

Avontuurlijk tuinieren, dat doe je met hart en ziel en voor alles wat er leeft. Dit tuindagboek helpt 
je om het hele jaar rond je eigen tuinervaringen bij te houden: Hoe was het weer? Welke vogels 
zag je? Wanneer bloeiden de eerste krokussen? Wat heb je gezien en geplant, wat waren de 
successen, wat de leermomenten? Met ruimte voor het inplakken van droogbloemen, foto’s en 
ideeën. Zo ontstaat een persoonlijk aandenken aan dit unieke tuinjaar.  

• Ideaal om elke maand bij te houden wat er in je tuin gebeurt 

• Hoort bij de bestseller ‘Avontuurlijk tuinieren’ >> 

• Inspirerend cadeau voor jezelf of voor anderen 

Nienke Plantinga is tuin- en landschapsontwerper die van persoonlijke wensen levende tuinen maakt 
onder @MagnoliaTuinontwerp. 
 
Katja Staring is publicist, buitenmens en groene Instagrammer onder de naam @DailyGreenspiration. 

Titel Tuinschrift Avontuurlijk tuinieren 

Auteurs Katja Staring & Nienke Plantinga 
Uitgever KNNV Uitgeverij in samenwerking met tuintelling.nl 
Uitvoering 17 x 21 cm, 64 p, paperback, full colour 
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Verkrijgbaar in de boekhandel en  via  www.knnvuitgeverij.nl  
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
 
Actuele en verwachte tuinboeken voorjaar 2020 >> 
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Meer over de inhoud, voor artikelen, interviews e.d. 

Graag contact opnemen met Nienke Plantinga (auteur), T 06-41128873, of Katja Staring (auteur), T 06-

29574373, info@avontuurlijktuinieren.nl 

Recensie-exemplaren 

Verkrijgbaar bij de KNNV Uitgeverij, t.a.v. Monique Lochtenberg, T 030-233 35 44, e-mail: 

promotie@knnvuitgeverij.nl.  

 

Boekpresentatie 

Het Tuinschrift Avontuurlijk Tuinieren wordt 26 oktober door Nienke en Katja gelanceerd met een 

rondleiding en workshop bij de Tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart. Omdat ‘Avontuurlijk Tuinieren’ het 

hele jaar doorgaat, staat nu de herfsttuin centraal. In de Tuinen van Mien Ruys prijken grassen en 

herfstkleuren in blad en (deels uitgebloeide) bloemen nog sierlijk in de border. De tuinploeg knipt de 

planten pas in februari af.  Het is een prachtig voorbeeld van hoe je in het najaar ook nog volop kunt 

genieten van je tuin. Ook maken Nienke en Katja duidelijk wat er nog aan leven in de tuin is en waarom je 

de planten nu beter laat staan en niet afknipt.  

 

Meer informatie over deze lanceringsactiviteiten is vanaf de tweede week van oktober te vinden op 

www.avontuurlijktuinieren.nl en op de Facebook- en Instagram-pagina van @tuinavonturiers 

 

Wij stellen het op prijs als u bij de aanvraag van een recensie exemplaar uw naam en het gewenste 

afleveradres vermeldt. Ook ontvangen we graag een kopie van uw recensie als bewijsexemplaar en voor 

ons archief. 

 

U ontvangt dit persbericht als relatie van de KNNV Uitgeverij. Wilt u zich afmelden stuur dan een bericht 

naar promotie@knnvuitgeverij.nl 
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