Laatste nieuwtjes!
Op zaterdag 6 mei ging er weer een nieuw
seizoen Friese Streekmarkt van start. De dag
begon erg fris, ruim twintig graden lager dan
het moment waarop deze nieuwsbrief
verschijnt…
Maar inmiddels is het al weer bijna de eerste
zaterdag van de maand, dus dat betekent een
nieuwe streekmarkt! De vorige markt hebben
we al enkele nieuwe standhouders en
producten mogen introduceren. De
Kromhoekster Kip uit Frieschepalen verkoopt
(h)eerlijke kip. Volgens kenners smakelijk en mals vlees uit groetmoeders tijd!
En De Eerlijke Bloem uit Makkinga, hun missie: een eerlijke bloem op
tafel waar je echt blij van wordt! Geen uitbuiting of gebruik van
pesticiden, direct van het land in de vaas.
Na het vertrek van Alimento
waren we naarstig op zoek naar
een opvolger voor de verkoop
van brood. Miss Applepie kent u
allemaal van de heerlijke appelworteltaartjes. Vanaf dit seizoen
heeft zij haar assortiment
uitgebreid met lekkere broodproducten.

en

Imkerij De Delleburen heeft de producten van Propolia
opgenomen in het assortiment. Diverse bijenproducten op basis
van propolis. Propolia blijft nieuwe manieren ontwikkelen om het
uitzonderlijk potentieel van propolis te benutten, want bijen en
de natuur bieden ons oneindig veel mogelijkheden! Wilt u weten
wat propolis is en wat
dit voor u kan doen loop
dan zaterdag even langs
bij onze imker! Het zijn trouwens drukke tijden voor de
imkers, het zwermseizoen is begonnen. Vindt u in uw
omgeving een “tros” bijen, hangend in een heg, struik of
boom, neem dan contact op met de imker.

Jarenlang is Ella een vertrouwd gezicht op de streekmarkt.
Veel mensen hebben van haar pannenkoeken genoten!
Echter Ella is met haar familie een nieuw avontuur aangegaan
door begin dit jaar Camping De Geele Bosch over te nemen.
Dat betekent een (vertrouwd) nieuw gezicht: Geertje! Zij bakt
vanaf dit seizoen de pannenkoeken, volgens Ella’s geheime
recept….
Voor de liefhebbers van cranberries, vis en tapenades, deze
mensen moeten we deze markt teleurstellen. Hobbyrokerij
Tuk, Cranberryfarm De Hoeve en Martha’s Kitchen zijn niet
aanwezig. Daarentegen komen de thee- en
kruidenliefhebbers weer volop aan hun trekken, want Kruid &
Thee is weer van de partij!

Tot slot nog de aanbiedingen voor aanstaande zaterdag en wie weet tot ziens!

