(H)eerlijke streekproducten in Oldeberkoop!
Aanstaande zaterdag, op 7 mei, start het zevende seizoen van de Friese Streekmarkt. Wat mag u van
ons verwachten dit jaar? In ieder geval weer veel vertrouwde (h)eerlijke producten zoals u dat van
ons gewend bent. Live muziek van Hilleke Timmer en lekkere pannenkoeken gebakken door Ella Ros.
Maar er is meer….
De markt van 7 mei staat in het teken van Moederdag en het nieuwe
moestuinseizoen. Speciaal voor uw eigen moestuin heeft Natuurtuin ’t
Hummelhûs een breed assortiment moestuinplantjes en kruiden bij zich.
Vindt u een eigen moestuin nou te veel gedoe, dan heeft ’t Hummelhûs een
uitgebreid aanbod van biologische groente en fruit. Zo vers uit de tuin op de
kraam naar thuis op tafel!
Thea Hoogeveen van Thea’s Zeepboetiek maakt prachtige zeepfiguren in
verschillende geuren en kleuren. Van kleine bonbons tot zeepkettingen, het
is bijna te moeilijk om te kiezen. Is zeep niet helemaal wat u zoekt? Er zijn
ook leuke paraplu’s gemaakt van theedoeken en speciaal voor Moederdag
zijn die in de aanbieding.

En wilt u bij de koffie de állerlekkerste appeltaart
voor de állerliefste moeder? Dan loopt u ook nog
even langs de kraam van Miss Applepie voor een
heerlijke Moederdag taart!
Bij Viltfiguren kunt u vanaf dit seizoen ook terecht
voor de producten van Mus & Fret. Deze vrolijke
diertjes zijn bedacht door Herma Egberts uit
Oldeberkoop en samen met hun vriendjes Mier, Rat en Mol beleven zij de grootste avonturen! Deze
avonturen zijn o.a. verwerkt in een boekje, een liedjes-CD en een gastouder-dagboek. Samen met
Afke de With van Viltfiguren heeft Herma de Spelkubus
bedacht. De Spelkubus bevat veel speel- en leerelementen
voor kiene kleuters en peuters. En voor de haakliefhebbers
zijn er haakpakketten te koop om deze grappige beestjes zelf
te maken!
De Samenloop voor Hoop uit Boyl is deze eerste streekmarkt
te gast. Zij zamelen geld in voor het KWF door kaarsenzakken
te verkopen. Deze kaarsenzakken worden gebruikt bij een
bijzondere herdenkingsceremonie op 21 mei aanstaande.
De markt wordt gehouden van 10 tot 16 uur en vindt plaats
op het pleintje midden in Oldeberkoop. Ook de Friese Streekmarkt denkt aan het milieu daarom
vragen wij vanaf dit seizoen € 0,20 voor een papieren streekmarkttasje. Of u koopt de streekmarktshopper. Een handige jute tas met veel inhoud die u keer op keer weer kunt gebruiken!

