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A.G.I.L. Glas in lood ramen en objecten ja ja

Alterlier- Bertina Schilderijen, wenskaarten en kunstgeschenken ja ja

ARTHA Lieveren Natuurlijke decoratie en gevilte sjaals ja ja nog geen rekening

Atelier Lammie 
Metalen wanddecoratie, diverse soorten kranzen en speeldoosjes

ja ja

Atelier Marinke
zelfmaakpakketjes, poppen en knuffels, hippe handgemaakte 

woonaccessoires, alles uit eigen atelier
ja ja

Bak & Basis
Speltmeel, kant en klare bakmixen en basis bakproducten, poffertmix, 

kruidenthee en kandij, vruchtenjam's en smulsauzen
ja ja

Baloulou
Italiaanse modetassen geen leer wel een hele goede kwaliteit tas voor een 

mooie prijs.
ja ja

 bij een toilet het liefst horeca  (standhouder is moeilijk ter been)

Bijoke Bloemen Bloemen, Workshops en Landelijke kado-artikelen ja ja naast het bieteltje

Bontolie
Ambachtelijke koekjes, cakes, high tea aanverwante producten. Bijzondere 

koekjes met een leuke twist 
ja ja

BrocanteBoerderij d’Olle Bieschuur Woon- en tuindecoraties ja ja
Graag reserveren we twee kramen met daarnaast ongeveer zeven meter 

grondplaats. Ruimte voor auto met aanhanger

Casa Delicias
Mediterrane delicatessen waaronder worstjes, hammen en Franse 

aperitieven
ja ja

Complement & Zo
Bloemstukken van zijdenbloem, in o.a. antieke juskommen, handgemaakte 

vogelverschrikkers, melkkannen, klompen en potten
ja nee

Country Flowers IB Laursen (dk) ,Bloomingville(DK),Lang kalenders ja ja

Crea Carina fimoklei kralen , ringen, oorbellen, haarspeldjes en workshops ja ja

Cruwijn Wijnen en delicatessen nee ja geen rekening (afspraak dd 13-6-2013)

De Keijschuur Haarclips en sieraden ja ja

De wandelstok.nl Diverse soorten wandelstokken hikingstokken (hout), paraplu’s nee ja Ik maak gebruik van een easy-up tent van 4.5 bij 3 meter

De Sanger Ambachtelijke gehaktballen en seizoensgebonden etenswaren ja ja ja

Delipate
zelfgemaakte pate,droge worst,rookworst,geconfijte eendenbouten en 

zelfgemaakte vleeswaren
ja ja

Design-Kleden (vloer) kleden, wandkleden, plaids en spreien ja ja

Discodarling
Nageldecoratie en taartdecoratieproducten

ja ja

Een heel jaar Rond Sfeervolle vilt producten ja ja

El Ceramista Spaans keramiek voor keuken, huis en tuin ja ja

Flores Del Campo Onbespoten groente en fruit, ook verwerkt in potjes en flesjes ja ja
dezelfde plaats staan als vorig jaar, met wat struikjes aan de achterkant 

voor de schaduw en windkering.De voorzijde kan niet in de zon

geKUNSTeld beelden van klei voor binnen en buiten

Gerard Hoskam Ambachtelijk gevlochten rietenmanden ja ja 31/2 mt naast de marktkraam voor demonstratie mandemaken

Gerda Kooi Vogelhuisjes op stokken en tuinaccessoires nee ja Stukje gras nodig om vogelhuisjes in de gond te plaatsen

Godeliv Scandinavisch wonen (woonaccessoires) ja ja

H. Regeling/S. de Boer Brocante Brocante, servies, woondecoraties ja ja

Het Bieteltje
Originele, verrassende, vaak nostalgische cadeautjes, met name voor 

kinderen, waarbij hout, stof en vrolijke kleuren een belangrijke rol spelen
ja ja

naast Bijoke Bloemen

Het Bonte Goed Interieur & Cadeau Kleurrijke interieur – en cadeauartikelen ja ja

Het Lekkere Winkeltje Diverse worstsoorten en lekkernijen ja ja

Hoveniersbedrijf van der West & Moois uit Zweden Tuindecoraties van glas en metaal alsmede leuke spullen uit Zweden. ja ja

HP Handelsonderneming Tuindecoracties nee ja Krijgt een grotere plaats zonder kraam (15 x 3)

HXS Design
Tassen en accesoires van het merk Zusss, horloges en armbanden van 

TooLate. Daarnaast zomerslippers, jurkjes, sjaals en accessoires
ja ja

IJsKoning Assen Ijs nee ja ja

Imkerij de Bijenkast Honing, kaarsen en cadeauartikelen ja ja naast "mooie spulletjes en zo"

J. Bisschop Vogelhuisjes en tuinaccessoires ja ja

Jelly Swart

zelfgemaakte sieraden van gekleurd glas, in combinatie met een speciale 

kleisoort.

Alles is eigen ontwerp en ook de techniek heb ik zelf ontwikkeld
ja ja

http://www.agilharen.nl/
http://www.atelier-bertina.nl/
http://www.bakenbasiswinkel.nl/
http://www.bijoke-bloemen.nl/
http://www.ollebieschuur.nl/
http://www.casadelicias.nl/
http://www.countryflowers.nl/
http://www.crea-carina.nl/
http://www.cruwijn.nl/
http://www.desanger.nl/-/Welkom.html
http://www.delipate.nl/
http://eenheeljaarrond.nl/
http://www.elceramista.nl/
http://www.godeliv.nl/
http://www.bieteltje.eu/
http://www.hetbontegoed.nl/
http://www.nederhoedleek.nl/
http://www.vanderwest.com/
http://www.imkerijdebijenkast.nl/
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Johanna's Boetiek Woonaccessoires Voor Binnen en Buiten Savon Zeep, Engeltjes ja ja afgemeld

Kadoshop de kelder

huis en tuindecoratie zoals: eigengemaakte houten decoraties voor 

binnen en buiten, canvas lijsten met teksten voor kinder-, slaap-, 

woonkamer. 

ja ja

Kado-wens.nl Kussens met dierenprints, deurmatten ja ja

Kiyoma Assen Energetix sieraden ja ja

Krallegies en Keddegies
(half)edelstenen, gecombineerd met goud en zilver, sieraden: kettingen 

armbanden en oorbellen + demonstratie edelsmit
ja ja

Kuipers Wolrijk
merinowollen dekens/dekbedden,  kleinproducten van wol, waaronder 

wollen pantoffels
ja ja

La Nanne Brocante & woonaccessoires ja ja nog geen rekening

Le Perron Vers gebakken brood nee ja ja verkoopwagen

Lekker Natturlijk
De producten van Lekker Natuurlijk zijn op basis van de beste natuurlijke 

ingrediënten gemaakt.
ja ja afgemeld

Lief, Leuk & Landelijk woonaccessoires ja ja

Lijstjes-enzo
Diverse soorten en maten fotolijstjes waaronder een groot assortie van 

Clayre-Eef en Walther; Alex Clark , dierenprenten en kaarten uit de U.K.; 

en Leonardo porselijn voor keuken e.d met boerderijdieren er op afgebeeld

ja ja

Lollywafel.nl Wafels op een stokje ja ja ja

Louw Klein Houtdraaier ja ja ja

Lumeria Winkel Zelfgemaakte oliecomposities, wierook, kristal, cadeautjes en verder ja ja ja afgemeld

Marianne Busch
Kleden, kleding, kinderkleding ,tassen, sandalen etc uit Nepal, Tibet, Peru, 

Equador,en Indonesie
ja ja

Twee kramen met enige ruimte er tussen (mail 1-7)

MarieMoes
Unieke, handgemaakte producten zoals tassen, knuffels, quilts/dekens 

aangevuld met brocante-vondsten en sieraden
ja ja

Moet nog rekening krijgen!!!!!!!!

Mooi Lifestyle
leuke woonaccessoires, mooi serviesgoed, keuken- en tafellinnen, 

verlichting of voor meubelen
ja 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 ja

naast imkerij de bijenkast

Nathalie Hoeden Hoeden, petten, haarcorsages en accessoires ja ja Voorkeur voor aanhanger bij de kraam (nazien of dit mogelijk is)

Neiwest prachtige curiosa, brocante, antiek, kunst ja ja

Nisser Fair trade en duurzame cadeau artikelen uit de hele wereld ja ja afgemeld

old moar laif brocante Brocante ja ja

Oldehoofster Kaasboerderij
Oldehoofster geitenkaas; Middag-Humsterlander (koekaas) en Vachèvre 

(mengkaas koe/geit)
ja ja

Opentuin Friesland Keramiek voor huis en tuin vervaardigd in eigen atelier ja ja
een ondergrond van gras willen hebben of naast een perk . En ruimte naast 

de kraam om wat in de grond te steken.

Opgewerkt, by Alexandra
Brocante – leuke / aparte items en Woonaccessoires ➋ Goed opgeknapte 

kleine meubelen 
ja ja

Vrgaag is twee kramen met totaal 12m (per kraam aan beide kanten 1m)

Pakhuis 45
prachtige ecologisch gelooide schapenvachten, handgemaakte leren tassen 

en natuurlijke accessoires
ja ja

Persoonlijk wonen Lifestyle artikelen; kleding, sieraden, woonaccessoires, bloemen ja ja

Pinka Jersey jurken en accessoires met een retro randje ja
kamerscherm kan neerzetten, welke ik als pasruimte gebruik. Ik heb dan 

een achterwand nodig: een muur, een haag, een groep bosjes, de 

achterkant van een verkoopwagen, o.i.d. Ruimte voor kledingrekken

Pluche Knuffels
Pluche dieren (speel en decoratie) in natuurlijke kleuren Tiamo baby 

artikelen polystone/polyester tuindieren
ja ja

Bij vooorkeur nasst zeeppalet
afgemeld

Pompoenen uit Winde Eigen gekweekte pompoenen, kalebassen en courgettes ja ja

Pools Aardewerk Aardewerk en servicegoed ja ja

Pukkado
Geboorte schilderijtjes  ,decoratie en styling: woonaccessoires, Ibiza sfeer 

sieraden, ringen en tassenhangers
ja ja

Raakm Sieraden, Workshops ja ja aanhanger achter de kraam

Romantic World Romantische Dameskleding nee ja

Sierschuurtje Lageland handgemaakte tassen van vilt en andere stoffe ja ja

Silvia en Guus van Diejen Alpaca wol en garen ja ja

Suikerspinnerij Suikerspinnen in diverse smaken nee ja ja

t Geweienhuys Geweien & Huiden en opgezet wild ja ja

http://elliekleine50.hyves.nl/blog/39381625/Het_winkeltje/uD9m/
http://www.kado-wens.nl/
http://www.edelsteen-sieradenshop.nl/
http://www.leperron.nl/
http://www.lijstjes-enzo.nl/
http://www.lumeriawinkel.nl/
http://www.warmewol.nl/
http://www.mooilifestyle.nl/
http://www.mooiespulletjesenzo.nl/
http://www.nathaliehoeden.nl/
http://www.nisser.eu/
http://www.oldehoofsterkaasboerderij.nl/
http://www.opentuinfriesland.nl/
http://www.persoonlijkwonen.net/
http://www.plucheknuffels.vpweb.nl/
http://www.raakm.nl/
http://www.romantic-world.nl/
http://sierschuurtjelageland.jouwweb.nl/
http://www.geweien.com/
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Taarterie De Dis
Zoete en hartige taart, scones en muffins. Alles huisgemaakt en 

tongstrelend lekker! Tevens wordt tijdens LieFair koffie en thee verkocht.
ja ja

Meer zitjes op het culinaire plein 

Thie cadeau en interieur Woon en cadeau artikelen in een mix van stijlen ja ja

Tjotter Brocante Brocante en bloemen en planten decoraties in/op oude gebruiksvoorwerpen ja ja
extra ruimte naast de kraam i.v.m. Grotere planten decoraties 

tLekkernijtje verkoop van handgemaakt chocolade maatwerk en bonbons ja ja

Tuinburo Ilex
Groencentrum Ilex is een Groencentrum met een handelskwekerij die 

planten, bomen en heesters kweekt
nee ja

Van Franse Makelij
ambachtelijke en biologische streekprodukten uit de Perigord en zijn 

gespecialiseerd in truffel, walnoten, vijgen en appel heerlijkheden
ja ja

Stroom

Vanilla Seasons Brocante, decoratie en sfeervolle meubelen ja ja

Veelliefs Anita Zelfgemaakte tekstborden van hout en brocante spulletjes ja ja

Veluwse Streekproducten
Veluws Stoofpotje en Veluwse Jam gemaakt van bessen die geplukt zijn in 

de Veluwse bossen ja ja

Vrouwen van Klei
Kunstkaarten van diverse kunstenaars en zelfgemaakte kunstkado's van 

diverse kunstenaars en -aantal beelden van klei (Vrouwen van Klei). ja ja

Wijngaard op Tiendeveen Jam en wijn uit eigen gaard. Biologisch verantwoord gekweekt. ja ja

Wildeboer Westerbroek

Alles zelf gemaakt brei en borduurwerk ,vilten wol artikelen ,zeep 

,kaarsen,.punch en naaiwerk cadeau artikelen.Opbrengst is voor mens en 

dier in nood

ja ja

Woonwinkel Maurice Styling
Woonwinkel Maurice Styling Voor brocante meubels, zoals kasten, tafels en 

klepbanken.Ook voor sfeervolle huis- en tuindecoraties
ja ja

Youko design creations (houten) speelgoed, accessoires voor de kinderkamer en kindertassen ja ja
Ruimte naast de kraam voor kledingrekken

Zeeppalet
Verkoop van Marseille zeep en aan erwante artikelen zoals: Zeepkettingen, 

zeepbakjes, douchegeld, badzout, geurzakjes enz
ja ja

Bij voorkeur naast Pluche Knuffels

Zijwaar Tassen, sieraden, shawls, modeaccessoires ja ja vraag om kraam met achterwand

http://www.taarteriededis.nl/
http://www.tjotter.webs.com/brocante.htm
http://www.tlekkernijtje.nl/
http://www.tuinburoilex.nl/html/start.html
http://www.vanfransemakelij.com/
http://www.vanillaseasons.nl/
http://www.wijngaardoptiendeveen.nl/
http://www.mauricestyling.nl/
http://www.youko.nl/
http://www.zeeppalet.nl/
http://www.zijwaar.nl/

