Wegwijs
in de
Worteltuin
Alteveer

Welkom !

Vanaf mei bloeien er heel veel wilde bloemen in de tuin. Het begint met de roze koekoeksbloem,
daarna volgen de margrieten, het gele Barbarakruid en de witte, wilde peen. In de bloemenwei
zijn ook een paar paadjes gemaaid. Als je daar loopt of zit, verdwijn je tussen de bloemen en
hoor je de insecten zoemen.

Natuurlijk mag je ook bloemen plukken. Knip ze af met lange stelen, dan kan je ze meenemen en thuis
in een vaas zetten.
Overal waar gras is, mag je lopen. Liever niet dwars door de perken, want dan vertrap je mogelijk jonge
aanplant of zaailingen.

Aan de rand van de tuin staat op een hele hoge paal een torenvalkenkast. Torenvalken zijn roofvogels. In
Nederland gaat het helaas niet zo goed hen. Daarom zijn deze nestkasten belangrijk..
Als er jonge vogels zijn, worden ze geringd, gemeten en gewogen door Yaco van de roofvogelvereniging.
Vaak blijven de jonge vogels nog weken bij de kast. Hun ouders voeren hen bij, leren ze om zelf prooien te
vangen en geven vliegles. Dat is mooi om te zien!

Jaag de vogels niet op en laat ze niet schrikken. Met de verrekijker kan je de valken goed van een afstandje
volgen. Als je op een krukje in de bloemenwei gaat zitten, val je niet zo op en kan je ze rustig bekijken. En
dan zie je bovendien ook allerlei andere vogels, vlinders, hommels en libellen langskomen.

Als de jongen ongeveer 3 weken oud zijn, haalt Yaco ze één voor één uit de kast. Ze worden allemaal
onderzocht en de gegevens worden vastgelegd. Allemaal krijgen ze een ring om hun poot, met een
nummer. Na het ringen zet Yaco ze weer terug in de kast. In 2020 werden er hier 7 torenvalken
geboren.

Porre's Toen is wat je noemt een eetbare tuin. Er staan een fruitbomen (appels, peren, kersen,
pruimen) en een heleboel bessenstruiken. Maar ook aardbeien en allerlei groentes en kruiden. Daar
mag je rustig van snoepen. Maar kijk wel goed uit, want sommige struiken (bijvoorbeeld de frambozen,
bramen en bottelrozen) hebben flinke stekels.
In de tuin vliegen ook veel insecten. Ze komen af op de bloemen en vruchten en hebben de nectar
nodig om te overleven. Ze vliegen van bloem naar bloem en zorgen zo voor bestuiving. En die hebben
wij weer nodig, om een goede oogst te krijgen. Sla de hommels en bijen dus niet weg. Als je zelf rustig
blijft, hebben ze geen belangstelling voor je en zullen ze je niets doen.

"Voor mij graag een bordje
bloemen"
Hier groeit bij het hekje de
Oost-Indische Kers.
De bloemen zijn leuk in een
vaasje en je kan ze ook heel
goed drogen. Maar wist je,
dat je ze ook kunt eten? Dat
ziet er ook nog eens heel
mooi uit op je bord, in de sla
of bij een toetje..
Ook de paarse bloemen van
de bieslook kan je eten, of
het blauwe
komkommerkruid. Van de
oranje gouds-bloemen kan je
thee zetten, net als van
brandnetels of
citroenmelisse. Dat is allemaal te vinden in de tuin.

Compost-toilet

De Kikkerkeet
Hier kan je je handen wassen, wat
eten en drinken, of naar de wc.
Schuilen voor een regenbui, even een
boekje lezen, een spelletje doen of
iets knutselen...

Deze wc is een beetje anders dan je
gewend bent. Je kunt niet doorspoelen met water! In plaats daarvan doe je er 2 scheppen houtsnippers in. De snippers en de
schep zitten in de rode ton. De
houtsnippers zorgen er voor, dat
het niet gaat stinken en dat alles
gaat verteren.
Later kan het op de composthoop
en wordt het weer verwerkt in de
tuin. Van jouw poep en plas gaan
onze planten weer goed groeien.
Dank je wel!

In Porre's Toen kan je:
- Bloemen plukken - Fruit plukken - Zaaien en wieden - Vogels kijken - Kriebelbeestjes zoeken - Picknicken - Kokkerellen - In het gras liggen - Braakballen pluizen -Knutselen met bloemen,
blaadjes, takken en veren en...
nog véél meer!

Bessen plukken en je eigen jam maken! Of houd je meer van aardbeien? Zelf-gemaakte jam is het
aller-áller-lekkerst! Als je jam wilt maken, zet ik de spullen voor je klaar. Met een recept, dan kán het
niet mislukken. Natuurlijk mag je een potje meenemen. En extra leuk, als jij daarvoor het etiket maakt.
Van juni tot half oktober oogsten we het fruit. Elke maand zijn er andere vruchten rijp. In juni maken
we vooral bessenjam, in oktober appelmoes.

De wilde bloemen en de vlinderstruiken
trekken heel veel vlinders aan. Ga naar ze
op zoek met een zoekkaart. Hoeveel
verschillende soorten heb je gezien?

Tot slot: dit zijn onze honden Ollie (L) en Joep (R). Ze kijken graag naar wat er gebeurt in de tuin. Als je
aankomt zullen ze zeker blaffen. Maar ze zijn heel lief en vriendelijk. Het zijn jachthonden en ze komen
niet in Porre's Toen. Die is niet omheind en als ze de kans krijgen, zouden ze achter reeën aangaan!

Heb je vragen en
zie je me niet?
Dan kan je me
altijd even
bellen:
06-25183239

Fijne tijd
in
Porre's Toen!
Een groene groet
van Geerte
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