
Wegwijs in de Worteltuin
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Hartelijk welkom

Ik hoop dat jullie een fijne tijd 

hebben in de Worteltuin van 
buitenplaats de Broekhuizen in 
Dalfsen. 

Tijdens het bezoek in de 
Worteltuin kun je gebruik maken 
van de buitenruimte zoals 
aangegeven tijdens de 

kennismaking (zie ook plattegrond 
achterin het boekje ). We gaan er 
vanuit dat bezoekende ouders/

volwassenen zelf toezicht houden 
op de kinderen.  

                             De binnenplaats
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Even schuilen

De binnenruimte, we noemen dat “de 

binnenplaats”, kan bij minder goed weer 
worden gebruikt. Om te schuilen kan ook de 
veranda worden gebruik. Hier is ook een 
besloten zitje. 

 Veranda 

Lutje Hoeske 
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Respect

Respect voor mens en 
dier vinden we hier 
belangrijk.  

Er lopen kippen en 

parelhoenders vrij rond. De 
schapen staan achter gaas 
in de weitjes. In de winter 

staan ze achter een 
stroomdraad in het  grote 
land.       

Soms zijn ook de honden 
buiten, ze komen je graag 
even begroeten
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Eten, drinken en toilet

Koffie, thee en fris staat 
voor jullie klaar. Na gebruik 
de kopjes graag even 

verzamelen.      
        

Gebruik “biologisch 

“toilet, voor de kleine 
boodschap, is aanwezig in 
de “binnenplaats”.    
 

Zitje bij de veranda
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Algemeen

De Worteltuin is 
particulier en een natuurlijk 
terrein. Het is belangrijk 

om te weten dat betreden 
op eigen risico is. 
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Vragen tijdens het bezoek

Voor vragen of anderszins ben ik 
altijd in de buurt. Mocht je me niet 
direct zien dan kun je me bellen, 

0651951318 

Hartelijke tuingroet  

Jetty 

Jetty



�8

Sfeerbeelden Worteltuin
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Sfeerbeelden Worteltuin
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P.S.

Buitenplaats de Broekhuizen 

stelt een deel van de tuin 

beschikbaar voor bezoekers 

van de Stichting Wortel. Het 

is fijn wanneer je een 

berichtje achterlaat zodat we 

deze ervaringen kunnen 

delen. Dat kan door een 

berichtje op de website van 

Stichting Wortel, op de 

Facebook pagina. Alles is te 

vinden op de websites. 

Natuurlijk kan het ook op een 

schriftelijk hier in de 

Worteltuin .

Ingang, de Broekhuizen 1
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Buitenplaats de Broekhuizen
Jetty van Munster 
0651951318 
info@buitenplaatsdebroekhuizen.nl 
www.buitenplaatsdebroekhuizen.nl en www.stichtingwortel.nl 

Mijn man Hans
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