
Hoe wil jij graag genieten van jouw tuin?

Ruiken aan bloemen
Een kopje koffie

drinken op je terras
Bloemen plukken
voor een boeket

Zwemmen in een
ecologische
zwemvijver

Kijken naar al wat
leeft en beweegt

Aardbeien plukken De wind voelen Mediteren onder 
de appelboom

Een dutje doen 
in je hangmat

Een workout 
in je tuin

Kruiden kweken 
in potten

Kijken naar je
vogelvoedertafel
en blijven kijken

Zoek je eigen
manier om te

genieten 
van je tuin!

Tomaten dieven 
in de serre

Dromen over 
al het moois

Snijsla en rucola
zaaien

Kraakverse
groenten plukken

Zelfgebakken
koekjes eten 

op de schommel

Opruimen 
waar nodig

Een boek lezen 
in de zon

Gewoon eens 
niks doen

Onkruid wieden 
op 1 vierkante 

meter

Luisteren naar de
muziek van de

natuur

Picknicken 
in de tuin

Lekker zonnebaden

Hoe meer je geniet van je tuin, hoe beter! Dat is de
bedoeling van een tuin, Je hoeft het niet altijd in de grote
dingen te zoeken. Je kan het plezier ook vinden in de
kleine dingen waarvan ik hierboven een aantal
voorbeelden opsom. 
 
Als je daar bewust dankbaar voor bent, dan wordt zo'n
moment een grootse beleving van intens plezier en genot.
Dan vermenigvuldigt het plezier zich makkelijker en is het
BINGO!!!



En wat wil jij in jouw tuin?

Welke geuren 
wil je ruiken?

Wat wil je voelen 
in je tuin?

Wat wil je beleven 
in je tuin?

Welke kleuren vind
je mooi?

Welke zintuigen  wil jij  prikkelen in je tuin?  Welke elementen moeten voor jou zeker
aanwezig zijn in je tuin? Denk je aan vuur, water, lucht en aarde?  Ook hout en metaal? 

Welke  evenwichten wil jij creëren  in je tuin? Waar wil je actie en waar net rust? 
Droom erop los en vul àl je wensen in. 

Helder krijgen wat je écht wil in je tuin en intenties zetten om die waar te maken zijn de
eerste stappen naar je droomtuin.



Hoe ik jou kan helpen bij 
het creëren van jouw droomtuin

Vraag gerust meer info:   Tuinen in Beweging
Sofie Hoste

A. Rodenbachstraat 65
3010 Kessel-Lo

sofie@tuineninbeweging.be
www.tuineninbeweging.be

Tuinontwerp op maat
Tuincoaching
Workshop tuinontwerp
Online Atelier Tuinontwerp

Wil je graag hulp bij het ontwikkelen van je droomtuin?
 
 Tuinen in Beweging biedt verschillende formules aan:


