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deze week te koop
de voorraad kan uiteraard wisselen

?

half mei - half september
zondag ’s middags open

Koolsoorten
Deze week hebben we naast de witte, rode en savooiekool ook
Chinese kool te koop, een heerlijk knapperige groente die
vooral in roerbakgerechten tot zijn recht komt, echt het
proberen waard.
Ruimte in de winkel
Het assortiment in de winkel is in dit jaargetijde zo uitgebreid,
dat we soms moeten woekeren met de ruimte in de winkel.
Alleen al het aantal aardappelsoorten neemt al veel ruimte in.
Ook de pompoenen, in al hun verscheidenheid aan vormen en
kleuren vragen om een goede presentatie. De winkelvrijwilligers zijn constant bezig de producten die we hebben op een zo
mooi mogelijke manier tentoon te spreiden.
Winterklussen
De coördinatoren zijn druk bezig met het inventariseren van
de winterklussen die eraan zitten te komen op de Tún. Plannen
genoeg, maar of ze allemaal kunnen worden
geraliseerd...Zeker als er een bepaald kostenplaatje aan
vastzit, moet het bestuur zich er ook over buigen. Zo wordt er
bv. gedacht aan een nieuw kippenhok met buitenuitloop. Het
fietsenhok en het kniekas-informatiecentrum moeten nog af.
De kniekas moet worden ingericht en beplant met nieuwe
druivenranken van de Frankenthaler. Al met al een flinke
to-do-lijst.

Gele uien
Rode uien
Aardappelen, div. soorten
Appels
Krieltjes
Koolsoorten
Andijvie, AANBIEDING!
Slasoorten, krop
Zakje sjalotten
Prei
Paprikasoorten
Rode bieten, bos
Komkommer
Snijbonen
Sperziebonen
Knoflook
Pompoen
Suikermais, per stuk
Bos bloemen
Dahlia’s, per steel
Lathyrus, bosje
Vlierbessensiroop
Pot honing
Jam,
vanaf

1,20 /kg T
1,80 /kg T
1,80 /kg T
2,00 /kg
1,00 /kg T
1,50 /kg T
1,00 /kg T
1,00 T
2,00 T
2,00 /kg T
7,50 /kg T
1,50 T
1,00 /kg T
3,00 /kg T
3,00 /kg T
8,00 /kg T
1,80 /kg T
1,00 T
10,00 /kg
0,20 T
1,00
4,50 /fles
5,50
2,50 /pot T
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Openingstijden van de tuin: ma t/m do
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09.00 - 16.00 uur
09.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur

