
Magie van een Tuin
Lezing door tuinarchitecte Dina Deferme

Zondag 10 september 2017 om 15.00 u. 

Wetenswaardigheden over tuin-
ontwerpen, plantencombinaties, 
de keuze van kleuren. Maar ook 
praktische tips over snoeien en 
bemesten. Mooi geïllustreerd 
met beelden van tuinen van 
lente tot winter. En dat alles ge-
bracht met een ongeëvenaarde 
passie voor tuinen en planten. 
Gecombineerd met tuinbezoek 
aan Hof ter Weyden.

                        Dina Deferme
De limburgse landschaps- en tuinarchitecte 
Dina Deferme en haar romantische tuin zijn 
ondertussen wereldwijd bekend. Dina heeft 
ook verschillende boeken gepubliceerd, 
waarvan haar laatste “Magie van een Tuin” 
eerder dit jaar. Ze geeft interviews voor 
kranten, tijdschriften, radio en televisie. 
Vele tuinen in binnen- en buitenland dra-
gen haar signatuur, ook verschillende bor-
ders op Hof ter Weyden.
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Programma
Open tuin vanaf 14u00. Lezing vanaf 15u00, tweemaal 45 minuten met pause. 

Open tuin na de lezing tot 19u00. 

Voor en na de lezing signeert Dina graag haar boeken. 

Hof ter Weyden
Hof ter Weyden is prachtig gelegen in 
het groen, naast de bakkersmolen in 
Wildert (Essen), vlakbij de grens van 
België en Nederland. Het bestaat uit 
een oude langgevelhoeve met grote 
schuur en weiland. Een deel van de 
weiden werd jaren geleden omge-
vormd tot een parktuin. De schuur en 
het park worden gebruikt voor socio-
culturele activiteiten, zoals (open-
lucht)tentoonstellingen, concerten en 
voordrachten. Uitvoerige informatie 
op www.hofterweyden.be

Praktisch
Hof ter Weyden - Greefstraat 1 - 2910 Wildert/Essen

Inkom € 10, koffie of thee en taart/koffiekoeken inbegrepen. 
Andere dranken beschikbaar.

Graag aanmelden via www.hofterweyden.be. 

Deze lezing wordt gesponsord door Cools Tuinen BVBA Essen.

De opbrengst gaat naar de ‘Sweet Childrens Hope Foundation’ en ‘t Kabaske, 
de sociale kruidenier in Essen, die ook helpt met de organisatie. 

Parking op de weide tegenover Hof ter Weyden.


