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deze week te koop
de voorraad kan uiteraard wisselen
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Mooi weer, toch?
Vanwege het weer in deze mei-vakantie, hoor je
de mensen misschien wel eens wat mopperen,
maar wij denken: ha, de gewassen groeien! De
tuin is blij met af en toe een bui en een wat
koeler weerbeeld.
Soms is het wel behoorlijk koud en dan heb je
zin in winterkost, maar helaas...onze grauwe
erwten zijn gezaaid, en zijn bij ons pas het eind
van het seizoen weer verkrijgbaar.
Tulpen
Het tulpenseizoen is voor ons voorbij, de laatste
resten tulpen worden gerooid, maar maken nu
plaats voor honderden mooie, kleurige dahlia’s.
Deze zijn woensdag uit de winterberging gekomen en worden geplant zodra het weer dat toelaat.
Zondagsopening
Rectificatie! U las in bulletin nr. 14 onder
“Taart”: zondagmiddag 5 mei, maar dat was een
vergissing, het moet 12 mei zijn. We herhalen
nog wel even de taartenbakkersoproep: we vragen

dus vrijwilligers om (een) taart(en) te bakken in een
rooster van ongeveer 4 weken. Onze voorkeur gaat uit
naar vruchtentaarten. Wie dat leuk vindt kan zich
aanmelden op info@dedoarpstun.nl; onkosten worden
uiteraard vergoed.

Gele uien

1,30 /kg

Rode uien

1,80 /kg

Aardappelen, o.a. Friesl. en Agria 1,80 /kg
Prei

2,00 /kg

Spitskool

1,50 /kg T

Spinazie

3,00 /kg T

Bos rode bieten

1,50 T

Broccoli, beperkt

1,50 /kg T

Peultjes, beperkt

3,50 /kg T

Winterwortelen, groot/klein, kg.

1,50/0,80

Andijvie, mooie grote kroppen

1,50 /kg T

Handappels, Elstar

1,20 /kg

Slasoorten

0,90 T

Bosje radijzen, beperkt

1,00 T

Tomaten,

2,50 /kg

Pot honing

5,50

Jam, pot,

vanaf

Bos tulpen, maar één eurootje!

2,50
T

Dit bulletin is een uitgave van Stichting Doarpstún Snakkerbuorren

Oan ‘e Dyk 56, 9083 AE Snakkerburen, (e) info@dedoarpstun.nl, (s) www.dedoarpstun.nl,
rek. nr. NL50INGB0005043120.
Coördinator: Theo v.d. Molen, Buorren 21 - Lekkum, (t) 058-2670431,
(e) theowil4@planet.nl. Voor info/donateurschap: (t) 06-22901652.

SNAKKERBUORREN

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

