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Dahlia’s
De dahlia’s bloeien nog volop en dat zal alles met het weer te 
maken hebben. Relatief hoge temperaturen en veel vocht. 
Mocht u nog een bos willen plukken dan is het goed dat nu te 
doen. Volgende week krijgen we mogelijk de eerste nachtvorst 
en dan is het met de dahlia’s gedaan.

Boargemaster
A.s. vrijdag rond de middag bezocht boargemaster Buma de 
Doarpstún. Hij gebruikte tussen de middag samen met zijn 
gezelschap de lunch op de tuin. Uiteraard werd hij tijdens zijn 
bezoek op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen op de 
Tún. Onder het menu ‘foto’s’ op de website een kleine impres-
sie. 

Ooievaarsnest
Binnenkort wordt er een ooievaarsnest op de Doarpstún 
geplaatst. Het idee om dat te doen bestond al lang bij het 
bestuur, maar nu is er o.l.v. een echte commissie een metalen 
wiel gemaakt dat op een hoge paal zal worden gemonteerd. 
Het zou ons niet verbazen als de komende tijd er behoorlijk 
wat heerlijk flauwe grappen over en weer vliegen over 
geboortetsunami’s enzo...

Planning
Groente en fruit verbouwen we niet lukraak, het vergt een 
goede planning. Nu is het de tijd om de akkers winterklaar te 
maken: plantenresten opruimen, bemesten en direct al bepalen 
welke planten waar komen. Soms een heel gepuzzel. In de 
loop van de jaren hebben we een schema ontwikkeld en helpt 
de opgebouwde ervaring om een sluitend plan klaar te stomen.

Gele uien    1,20 /kg 

Rode uien   1,80 /kg  

Aardappelen, div. soorten  1,80 /kg 

Appels,                               vanaf  2,00 /kg  

Koolsoorten  1,50 /kg 

Bloemkool  1,80 /stuk 

Prei  2,00 /kg

Paprikasoorten  5,00 /kg 

Rode bieten  1,50 /kg 

Bruine bonen  4,00 /kg  

Friese woudbonen  5,00 /kg 

Winterwortelen  1,50 /kg

Boerenkool  1,50 /kg  

Goudreinet (moesappel)   2,00 /kg

Stoofperen (Gieser Wildeman)   1,50 /kg 

Dahlia’s, per steel  0,20 

Vlierbessensiroop  4,50 /fles 

Pot honing  5,50 

Jam, pot                                   vanaf  2,50 

Tomaten   2,50 /kg

NIET zo zitten!”

kikker: “wij zien 
ooievaars eigenlijk

Openingstijden van de tuin: ma t/m do 09.00 - 16.00 uur
vrij 09.30 - 16.30 uur
zat 13.30 - 16.30 uur
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