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Gele uien

1,30 /kg

2019
Bestuur en vrijwilligers wensen al onze donateurs,
sympathisanten en verder alle wereldburgers een
voorspoedig en gezond 2019 en dat het voor de
tuin een vruchtbaar seizoen mag worden.

Rode uien

1,80 /kg

Aardappelen

2,00 /kg

Prei

2,00 /kg

Koolsoorten, ook bloemkool

1,50 /kg

Wortelen
Er is een geweldige oogst aan winterwortelen,
echter: ze zijn wat aan de kleine kant en daarom
hebben we besloten de prijs drastisch te verlagen.
Voor 80 eurocentjes hebt u een hele kilo te pakken
en hoeveel gerechten zijn er niet waar je ze prima
in kunt verwerken!

Knolselderij

1,50 /stuk

Palmkool

2,00 /kg

Pompoenen

1,80 /kg

Spruiten

1,80 /kg

Winterwortelen

0,80 /kg

Honing, vanaf vrijdag 11 januari

5,50 /pot

Jam

2,50 /pot

Afscheid Geartsje
Eénentwintig december j.l. is er op indrukwekkende wijze afscheid genomen van Geartsje Janssen. Muziek, een lied, een herinneringsboek met
bijdragen van meer dan vijftig vrijwilligers, een
speech, bloemen en cadeaus van vaste bezoekers en
vrijwilligers, dit alles passeerde de revue. Deze
middag bleek wel wat Geartsje voor de tuin heeft
betekend.
Moestuincursus
Binnenkort start er in het Praathûs een cursus voor
beginnende moestuinliefhebbers, waarover u nog
verdere informatie kunt verwachten.

Cranberry jam, van €1,60 tot €3,20 per pot
Handappels

2,50 /kg

Goudreinet en Bramley’s seedling
(moes-, taartappel), vanaf

1,50 /kg

Stoofperen (G. Wildeman)

1,50 /kg

Boerenkool

1,50 /kg

Peulvruchten, allerlei
Amaryllisbollen, vanaf

vanaf €2 /pond
4,00 /stuk
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