7 mei 2011 – start van een nieuw seizoen Friese Streekmarkten
Stichting De Buorkerij, een samenwerkingsverband van
ondernemers die streekproducten en agrotoerisme aanbieden op
het platteland van Zuid-Oost Friesland, heeft vorig jaar het initiatief
genomen om gezamenlijk met een aantal ondernemers uit de
regio een uitgebreid assortiment van streekproducten aan te
bieden op de Friese Streekmarkt in Oldeberkoop. Het bleek een
groot succes en daarom worden de markten deze zomer opnieuw
georganiseerd. De aftrap is op zaterdag 7 mei aanstaande.
De markt wordt van 10.00 – 16.00 uur gehouden op het pleintje tegenover Gasterij Hof van
Oldeberkoop en theatercafé Le Brocope of, bij warm weer, in de Willinge Prinsstraat.
Tezamen met de karakteristieke sfeer van het dorp en de ambachtelijke streekproducten
waant u zich in vroegere tijden, toen iedereen nog naar de markt ging om boodschappen te
doen.
Men moet bij Friese streekproducten denken aan producten die op een ambachtelijke, vaak
kleinschalige wijze zijn geproduceerd door mensen met een passie voor hun bedrijf en hun
producten. Zo zijn er o.a. groenten, fruit, aardappelen, droge worst, vis, bier, honing, wijnen,
zuivel, kaas, jams en siropen. Maar ook hertenvlees, kakelverse scharreleieren en
tuinplanten. Tevens kunt u op de markt terecht voor informatie over verschillende activiteiten
in Zuidoost Friesland en is er volop aandacht voor duurzaamheid en het milieu.

Het thema van de eerste streekmarkt van dit seizoen is De Groentetuin. Bij Jansma’s Hof
kunt u terecht voor plantjes voor uw eigen groentetuin. De familie Wilman verkoopt diverse
soorten groenten. En als de weersomstandigheden ons goed gezind zijn zullen er ook verse
asperges van Maatschap Hoekstra/Bosma uit Katlijk te verkrijgen zijn. Daarnaast hebben wij
extra aandacht voor moederdag. Diverse standhouders hebben een speciale moederdagtip
voor u. Dat kan variëren van een geschenkenmand met diverse lekkere streekproducten tot
een mooie hangpetunia!
Er zijn dit seizoen enkele nieuwe standhouders bij gekomen. De kraam van het hertenvlees
wordt gedeeld met De Hooimadam. Vroeger hield men de pan met eten warm in een kist
gevuld met hooi. De Hooimadam is gemaakt van katoen en gevuld met wol
en heeft dezelfde isolerende werking als de hooikist van vroeger. Mevrouw
Hakman uit Noordwolde is rietvlechtster en zal op de markt komen
rietvlechten. Een ambacht die nog maar door weinig mensen beheerst
wordt. Homemade Chocolate Mooi verkoopt heerlijke eigengemaakte
chocolade. Anneke de Jong uit Jubbega komt bloemschikken, zij maakt
bloemstukken/decoraties van natuurlijke materialen uit eigen tuin. En er zal
dit jaar worden gekookt op de Streekmarkt, zodat u zelf kunt proeven hoe
lekker de gerechten van streekproducten smaken!
Kom kijken, proeven, kopen en genieten!
Voor meer informatie kunt u terecht op www.friesestreekmarkt.nl of volg ons via hyves of
twitter: www.twitter.com/Fr_Streekmarkt

