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Nieuw tuinboek in 2015 

 

Een heerlijk boek voor jou als je voor 't eerst een tuin hebt, net verhuisd bent of eindelijk een 

sfeervolle tuin wilt die bij jou en bij jouw levensstijl past. 

 Droom je van een heerlijke tuin en weet je niet hoe te beginnen? 

 Wil je ideeën en stappen aangereikt krijgen? 

 Wil je lezen over wat er kan groeien in jouw tuin? 

 Wil je weten hoe je een tuin ontwerpt, aanlegt en onderhoudt? 

 Wil je jouw plek creëren waar je tot rust komt, inspiratie vindt? 

 Wil je de natuur beleven en in elk seizoen genieten van jouw tuin? 

Ja, dan is Harmonie in jouw tuin met Feng Shui, geschreven door Mariëtte 

Verlaan, een inspirerend overzichtelijk en gemakkelijk leesbaar boek om stap voor stap jouw tuin te 

ontdekken.  

Een tuin is zoveel méér dan een grasveld, een terras, een schutting en een verzameling planten. 

 

Feng Shui en harmonie in jouw tuin en leven 

 

Je leest over de energieën van Feng Shui, wat past bij jouw karakter via Nine Star ki, hoe je harmonie 

in jouw tuin en leven brengt, hoe je keuzes maakt die bij jou passen, hoe je jouw tuin als praktische 

tuin ontwerpt en aanlegt, welke planten geschikt zijn en hoe de seizoenen in jouw tuin zorgen voor 

kleur, inspiratie en variatie. 

En je leert bovendien dat een uurtje tuinieren per week genoeg is om jouw droomtuin mooi te 

houden en van jou een tuinliefhebber te maken. Ervaar plezier, inspiratie en energie! 

Een mooi cadeau voor jezelf of voor een vriend(in) met een tuin. Wie ken jij die je dit boek zou willen 

geven? Twijfel je of dit boek iets voor je is? Lees meer op het blog van TuinHarmonie.nl. 

 

Zonnige tuingroet, Mariëtte Verlaan 

 

 

"Voor mensen met tuinwensen die in een bloemrijke tuin 

plezier, energie en inspiratie willen ervaren." 
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