
Bedrijfsnaam Producten en omschrijving Kraam Electra Specifieke ruimtebehoefte
Ciderwinkel Ambachtelijke Engelse cider ja komt later rond 10 uur bij de krmaam
Taarterie De Dis Zoete en hartige taart, sandwiches met lamsham. Alles huisgemaakt en tongstrelend 

lekker!
nee ja ook water in de buurt

Bacchus Wijnimport Wijnen nee
De Marchant Ginseng/ aloevera crèmes ja
Hoveniersbedrijf van der West & Moois uit Zweden Tuindecoraties van glas en metaal alsmede leuke spullen uit Zweden. ja
Counrty Smile Droge worsten van eigen scharrelvarkens, boerenjongens met biologische ingrediënten, 

stapstenen en muurhangers van beton, sojawaskaarsen.
nee

Bij Juultje Brocante, woonaccessoires ja
Raakm Sieraden, Workshops ja
Veluws stoofpotje Veluwse streekproducten, stoofpotje ja
Casa Delicias Mediterrane delicatessen waaronder worstjes, hammen en Franse aperitieven
Ingrid Beads Sieraden ja
Vanilla Seasons Brocante, decoratie en sfeervolle meubelen ja
Henk Boerland Manden en, houtsnijwerk ja
EM Webwinkel Lifestyle en brocante ja
Zijwaar Tassen, sieraden, shawls, modeaccessoires ja
Van Beek anthiek restauratie Antiek restauratie ja
Lumeria Winkel Zelfgemaakte oliecomposities,  wierook, kristal, cadeautjes en verder ja
Nisser Fair trade en duurzame cadeau artikelen uit de hele wereld ja
De Brocante Kelder Brocante, tekstborden, woonaccessoires, emaille ja
Fleuranne Bloemen & Buitenleven Specialist op gebied van outdoor laarzen. Merken: Beaufort en John Bardale. Tevens 

dealer van Shepherd Sheepskin producten
ja

Lief Leuk Landelijk Woonaccessoires die passen in een landelijke sfeer. O.a. Appletree, Joker Import, 
Countryfield, Mathilde M. en Clayre & Eef

ja

Oudhollandse Poffertjes (Klooster) Poffertjes nee
El Ceramista Spaans keramiek voor keuken, huis en tuin ja
Oma’s Winkeltje Ouderwets snoepgoed, houten speelgoed ja
Stichting Exodus ambachtelijke houtproducten, zoals bloembakken, tuinmeubelen, vogelhuisjes, 

voederhuisjes enz.
ja

Gedichtenatelier Veronzinsels Eigen geïllustreerde poëtische teksten op kaarten, schilderijen en cadeauartikelen ja
BrocanteBoerderij d’Olle  Bieschuur Woon- en tuindecoraties ja
Bijoke Bloemen Bloemen, Workshops en Landelijke kado-artikelen ja
The concrete factory Specialisten in Beton, meubilair en inrichtingselementen zoals   keukenbladen van beton. nee

La Nanne Brocante & woonaccessoires ja
Wildeboer Westerbroek Alles zelf gemaakt brei en borduurwerk ,vilten wol artikelen ,zeep ,kaarsen.punch en 

naaiwerk cadeua artikelen
Oju Ona Unieke sieraden, gemaakt van kralen uit Afrika, Europa of Azië. Het zijn antieke, oude en 

nieuwe kralen gemaakt van onder andere glas, been, schelpen, mineralen, zilver en 
brons.

ja

Pompoenen uit Winde Eigen gekweekte pompoenen, kalebassen en courgettes ja
Godeliv Scandinavisch wonen (woonaccessoires) ja
Persoonlijk wonen Lifestyle artikelen; kleding, sieraden, woonaccessoires, bloemen ja
Mooie spulletjes en zo In de webshop van Mooie Spulletjes & Zo vind je allerlei mooie en betaalbare artikelen 

voor jou, kinderen, huis en tuin
ja

Bak & Basis Speltmeel, kant en klare bakmixen en basis bakproducten, poffertmix, kruidenthee en 
kandij, vruchtenjam's en smulsauzen

ja

http://www.warmewol.nl Kleden, kleding, kinderkleding ,tassen, sandalen etc uit Nepal, Tibet, Peru, Equador,en 
Indonesie

ja twee kramen met twee meter ertussen

De Blakervelderhoeve Fokkerij van Oudhollandse rassen; het Lakenvelder rund en de Groninger Blaarkop. 
Tevens erkend leverancier van Lakenvelder vlees, welke wij verkopen als (h)eerlijk 
streekproduct

ja

Oldehoofster Kaasboerderij Oldehoofster geitenkaas; Middag-Humsterlander (koekaas) en Vachèvre (mengkaas 
koe/geit)

ja

Kleuren uit India Fair Trade Kleding, woontextiel zoals quilts, spreien, sierkussens. Shawls, sierraden, 
tassen en cadeauenveloppen. De producten zijn op ambachtelijke wijze gemaakt in India.

ja



Wijngaard op Tiendeveen Jam en wijn uit eigen gaard. Biologisch verantwoord gekweekt. ja
De Bloemerij – Kappen=Houtdesign Larikshouten meubels voor huis, tuin en erf nee
A.G.I.L. Glas in lood ramen en objecten ja
Schapenboerderij Slot Producten van schapen: wol , pelzen en vlees. Gedroogde worstjes en heerlijke 

stoofpotjes in blik
ja

ARTHA Lieveren Natuurlijke decoratie en gevilte sjaals ja
Veen Ambachtelijke boerenkruidenkaas en ambachtelijke slagersworst nee
MasTas Handgemaakte unieke stoffen tassen, gifts en accessoires. ja
Het Lekkerste Winkeltje Diverse worstsoorten en lekkernijen
Gerrit jan Zwier Verkoop eigen boeken – wandel –en natuurboeken over Noord-Nederland ja

Vers fruit aardbeien, bessen. Jam, sap, siroop, gelei, blauwe bessen honing, saus, 
fruitwijn, gedroogd fruit, chutney, mosterd, mosterdsaus, advocaat, Boerenkruidenkaas.

7 verschillende soorten worst, gedroogde en specialiteiten worst van rundvlees van eigen 
erf.

BroodNodig De lekkerste broodjes en heerlijke en gezonde smoothies en salades nee ja
Helder Blauw Aardewerk Handgemaakt Pools Aardewerk (Bunzlau Castle) en (vintage) glaswerk ja
Your Zoap homedecoraties,zeep en badzout, stoffen, 
Het Bieteltje Originele, verrassende, vaak nostalgische cadeautjes, ja Kledingrek naast de kraam (2m één zijde)
Sylvia/Guus van Diejen Peruaanse kunstnijverheidsproducten en kleding voor kinderen en volwassenen van alpacawol ja
Biologisch Buitenland Biologische producten uit Spanje en Italië. Lekkere Jammen, Honingen, Olijfolieën, ja
Floresdelcampo Onbespoten groente en fruit, ook verwerkt in potjes en flesjes ja Niet in de zon
Naober Tijdschrift over het platteland
Pommelientje Woon en tuindecoraties van diverse merken ja
Seazon Lifestile sieraden en sjalws ja
Mooi livestyle Woonassesoires en lifestyle ja
Le Perron Brood nee ja Electra en komy met grote verkoopwagen
Imkervereniging Honing, Bijen ja ja Electra, komt met eigen auot
Ijskoning Ijs nee
Maurice Styling Brocante en meubels ja
Youko (houten) speelgoed, accessoires voor de kinderkamer en kindertassen ja

Zeeppalet
Verkoop van Marseille zeep en aanverwante artikelen zoals:
Zeepkettingen, zeepbakjes, douchegel, badzout, geurzakjes enz ja

Ruimte achter de kraam voor opslagBessenkwekerij Allardsoog ja ja


