
  

 
 
Club B9 Tienen 
 

Tienen, 09-04-2014. 
Nieuwsbrief nr. IV/9 

 
Hallo Passergenoten! 
 

  
Vrijdag 16 mei: ter vervanging van ons bezoek aan de Koninklijke Serres maken we er toch een tuindag 
van: een beetje oosters in de Japanse Tuin in Hasselt, een beetje Engels in de Tuin van Dina Deferme 
in Stokrooie. Doe daar nog een flinke schep lente bij en dan moet dat, in afwachting van ons gezellig 
samenzijn in juni,  toch een waardige afsluiter worden van ons vierde seizoen! Hopelijk vinden jullie ook!  
 
Programma 
 
08.45 uur: verzamelen aan Carrefour en vertrek met de wagen naar Hasselt 
10.00-11.30 uur: geleid bezoek Japanse Tuin 
12.30-14.00 uur: middagmaal  
14.30-16.30 uur: Gegidst bezoek met koffie/thee aan de tuin van Dina Deferme 
17.00 uur: vertrek naar en aankomst Tienen  
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór 9 mei (uiterste datum!) 48 € -all-in- op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 
0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen,  met vermelding: 
uitstap UO409. 

2. Vergeet niet uw deelname te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM.  
 
Ter info: 
Japanse Tuin in Hasselt: 
Tuinen en Japanse cultuur: een ideale combinatie al 20 jaar een werkelijkheid in Hasselt. Een 
geïdealiseerd stukje natuur, een miniaturisering van de werkelijkheid, minutieus nagebouwd zoals 
Japanners dat al eeuwenlang doen. Meteen de grootste Japanse tuin in Europa (2,5 ha) aangelegd in1992 
als symbool van de intense vriendschapsbanden tussen Itami (Japan) en Hasselt, dat in 1991 een 
torenbeiaard geschonken had. De Japanse tuin is een verlengstuk van het Park Kapermolen.      
De romantische tuin van Dina Deferme:   
Vier hectare onvervalste tuinpassie: dat is wat je mag verwachten in deze prachtige Engels 
getinte tuin van tuinarchitecte Dina Deferme in een landelijke omgeving niet ver van Hasselt. 
Een tuin vol verrassingen, waar elk deel pure rust uitstraalt en boeit door een unieke sfeer, 
gesitueerd rond het woonhuis en de bijgebouwde theeschenkerij.  Deze oogstrelende tuin is 
opgedeeld in tuinkamers met ieder een aparte sfeer, waarbij gebruik gemaakt werd van de 
aanwezige natuurlijke omgevingselementen als bosranden, een beekje, akkers,                                                                                                                             
bomen en paden. De indrukwekkende borders veranderen elke maand van kleur door de grote 
collectie rozen en vaste planten. Dina zal met veel plezier onze gids zijn in haar romantische tuin! 
De opbrengst komt ten goede aan de Belgische Brandwonden Stichting. 
 
Met stevige koperen groet,  
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