
Verslag van de 5 daagse tuinreis naar Kent (Engeland) 3 t/m 7 juli 2017 

                                                                                                                                              

Vroeg in de morgen op maandag 3 juli vertrekken 28 

deelnemers een reisleidster en een begeleidster vanaf 

verschillende opstapplaatsen met de bus van Dalstra richting 

Calais voor de overtocht naar Engeland.                                                                      

Reisleidster Annemarie weet ons onderweg bezig te houden met 

verhalen over de Engelse gewoontes en we weten nu ook hoe 

de Engelsen hun thee het liefst drinken of ze een tif (tea in first) 

of een mif (milk in first) zijn. Na een goede overtocht met uitzicht op de krijtrotsen 

komen we aan in Kent en is er tijd om onze 1e tuin van Godinton House in Ashford te 

bezoeken. Een historisch landgoed, omringd door een schitterend park met een 

prachtig gerestaureerd huis met tuinen. Vervolgens rijden we naar ons hotel wat op 

een schilderachtig terrein ligt.   

Dag 2  

’s Morgens brengen we een bezoek aan het prachtige stadje Tunbridge Wells en 

lunchen in de 2e tuin Penhurst Place & Gardens. Het statige huis is één van de 

mooiste voorbeelden van de 14e eeuwse architectuur en nog altijd privébezit. De 

ommuurde tuin bestaat uit verschillende ‘kamers’ vol bloemenpracht. In Pashley 

Manor Gardens bij Ticehurst bewonderen we de 3e tuin met de prachtige beelden. En 

de thee met taart die we krijgen, wordt geserveerd door de vrouw des huizes met 

een goedkeurende blik van haar man op de achtergrond! En Annemarie vertelt ons 

over de rijke geschiedenis van dit kasteel. 

 

Dag 3 

De 4e tuin is de beroemde Sissinghurst Gardens. Als we daar naar toe rijden vertelt 

Annemarie ons eerst over het bruisende leven van de vroegere eigenaars Vita 

Sackville en haar man Harold Nicolson die een wereldberoemde tuin creëerden 

(1932). Vanaf 1967 eigendom van National Trust. De witte tuin is één van Vita’s 

mooiste creaties en ze leert ons dat we ‘meedogenloos’ moeten zijn om tot een goed 

resultaat te komen. De 5e tuin is Great Dixter House and Gardens en voorheen 

eigendom van Chrisopher Loyd met zijn onafscheidelijke teckel. Wereldberoemd 

schrijver van tuinboeken. Een prachtige kleurrijke tuin. 

 

Dag 4 

Vandaag is er één jarig hiep hiep hoera! We vieren het met bloemen en een 

cadeautje, taart bij de koffie en een slinger in de bus en we hebben gezongen! 

De 6e tuin die we bezoeken is Goodnestone Park en dankzij zijn lange geschiedenis 

gezegend met een selectie van prachtige oude bomen.   

’s Middags een bezoek aan Salutions Gardens in Sandwich onze laatste en 7e tuin. 

Een tuin met een grote variëteit aan planten en bloemen. Met vooraf een lunch in 

een echte Engelse Pub. Tenslotte brengen we nog een bezoek aan de mooie 

middeleeuwse stad Canterbury. 

 

Dag 5 

De thuisreis met een afscheidsdiner in Houten en nagenietend als tuinliefhebber van 

deze mooie reis met 7 verschillende tuinen, ieder een lust voor het oog en daarbij 

ook nog prachtig mooi zomers weer, maakte het tot een onvergetelijke belevenis. 

 


