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Te koop in week 6

15 EN
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A AR
T

Voorjaar in huis
Vanaf deze week hebben we weer bloembollen in de
pot te koop. Zo hebben we twee soorten narcissen,
de jetfire en de tête-à-tête e, blauwe druifjes, hyacinten en uiteraard tulpen. Crocussen wat minder
want veel potjes zijn door muizen geïnspecteerd en
geschikt bevonden voor consumptie.
Uitdagingen
De tuin bestaat nu ongeveer 19 jaar en dan denk je
dat de tuin zo langzamerhand wel klaar zal zijn. Er
blijkt echter steeds dat juist een project als de tuin
inspiratie blijft geven voor verandering, voor vernieuwing. De grootste klus dit seizoen is wel de
restauratie van de Westlandse kniekas. Maar daarnaast wordt er ook gewerkt aan een overdekte fietsenstalling en een informatiecentrum(pje) óver de
kas in samenhang met de andere tuinderijen rond
Snakkerburen en Lekkum. Ook zal er een nieuwe
‘platte’ kas worden gebouwd voor vroege en late
teelt van sla, andijvie en spinazie. Ergo: steeds weer
verandering en vernieuwing.
Prijzen
De komende week zal het management van de
winkel zich ook buigen over de prijzen van sommige groenten en het fruit.

Gele uien

1,30 /kg

Rode uien

1,80 /kg

Aardappelen

2,00 /kg

Prei

2,00 /kg

Koolsoorten

1,50 /kg

Knolselderij

1,50 /stuk

Palmkool

2,00 /kg

Pompoenen

1,80 /kg

Spruiten

1,80 /kg

Winterwortelen, groot/klein, kg.

1,50/0,80

Cranberry jam, pot

€3,20

Jam

2,50 /pot

Handappels, Elstar

2,50 /kg

Goudreinet/Bramley’s seedling 2,00/1,00 /kg
Stoofperen (G. Wildeman)

1,50 /kg

Boerenkool

1,50 /kg

Grauwe erwten

2,50/pond

Honing

5,50 /pot

Bloemkool

2,00 /kg

Rapen

1,50 /kg
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Openingstijden van de tuin: ma t/m do
vrij
zat

09.00 - 16.00 uur
09.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur

