
Mooi Lifestyle| Linnen kleding in verschillende kleuren en handbeschilderde linnen kleding van 
een Franse kunstenaar| www.mooilifestyle.nl 
XL Terracotta| Handgemaakte vorstbestendige Italiaanse terracotta potten| www.xlterracotta.nl 
Zeeppalet| Marseillezeep, Aleppozeep en aanverwante artikelen zoals handcreme, bodylotion en 
douchegel| www.Zeeppalet.nl 
Oleson's| Wollen en katoenen truien en vesten, lederwaren, cadeauartikelen| www.olesons.nl 
Dwarz & Uniek| Schapenwol vachtjes en dergelijke, kleding, decoratie zoals keramiek bloemen 
vogels, voederschaaltjes 
Uitgeverij de Pareltuin| Zelfgeschreven en -geïllustreerde kinderboeken| www.wiebelmannetje.nl 
Marian's Seizoenslekkernijen| Eigengemaakte seizoensproducten voor in de keuken| 
www.seizoenslekkernijen.nl 
Gonnie Meijer| Handgevormd keramiek, raku gestookt of geglazuurd| www.gmkeramiek.nl 
Daisy Beads| Handgemaakte sieraden van mooie kralen en/of echt leer| www.daisybeads.nl 
Baardmanszeep| Handgemaakte soapbars met als basis de wildpluk| www.baardmanszeep.nl 
Atelier De Tuinkamer| Zelfgemaakte kransen, toeven, woonaccessoires voor huis en tuin| 
www.atelierdetuinkamer.nl 
Smederij Berndt| Ambachtelijk smeedwerk| www.smederijberndt.nl 
Bloemen Doorn Roosje| Bloemen en planten, kransen, hangingbaskets, eenjarige planten, 
amberblokjes, decoratieartikelen, antiek en brocante, geurkaarsen, toeven en guirlandes| 
https://www.facebook.com/BLOEMENDOORNROOSJE 
Echte Bakker John Meinds| Hardbroden, koeken, quiches| www.johnmeinds.nl 
Siersmederij Westerhof| Bronzen sculpturen  
LaLoLa| Unieke, eigenzinnig en vrolijke dameskleding uit eigen atelier met aangenaam 
draagcomfort| www.alettevleems.nl 
De dadeltak| Zelfgemaakte kransen. Stoere en landelijke accessoires en brocante 
El Greco Handmade Natural Cosmetics| Ezelinnenmelkzeep, cosmetica| 
https://elgrecocosmetics.com 
Groninger Kaasboetiek| Kaas, noten en aanverwante delicatessen| www.groningerkaasboetiek.nl 
IVN Afd Aa en Hunze| Natuurboeken, -spul, -spel en - gadgets  
't Ol Daip| Kruiden en bijzondere groentenplanten| www.oldaip.nl 
Galerie Beeldenkunst| Beelden van speksteen, keramiek, schilderijen, grafiek en wenskaarten| 
www.beeldenkunst.nl 
Glaseiland| Handgemaakte glasobjecten voor binnen en buiten| www.glaseiland.nl 
Kitsch & Zo| Flowerpots bloempotten van siliconen rubber en kleurrijke gadgets| 
www.kitschenzo.com 
Nicolais Steekijs| Steekijs met verse aardbeien| www.nicolaissteekijs.nl 
Boeket Garni| Olijfolie, azijnen, streekproducten, kruiden| wwwboeketgarni.nl 
Mir Ceramics| Sieraden, gebruiksgoed en beelden van Chinees porselein en steengoed. Unieke 
handgemaakte producten van keramiek | mirceramics.nl 
Handig Goed| Handige en duurzame dingen voor huis, tuin, keuken en onderweg. Uniek 
assortiment | www.handiggoed.nl 
De Boekenzolder| Tweedehands kunst- en tuinboeken| www.deboekenzolder.boekwinkeltjes.nl 
De Keukentuin| Kruiden- en groenteplanten milieuvriendelijk geteeld en biologische zaden van de 
Bolster| www.keukentuin.nl 
Het Bieteltje| Cadeau-artikelen Pip Studio, thermosflessen, kunstkaarten, kalenders, boeken| 
www.hetbieteltje.nl 
DinaH| Handgemaakte sieraden van rubber in combi met leer, aluminium en fimokle 
Kwekerij De Beeksterhof| Breed assortiment vaste tuinplanten|  
www.kwekerijdebeeksterhof.nl 
Korau - eigenwijs papier| Producten van handgeschept papier en papier van plantaardig 



materiaal, kaarten, sieraden, lijstjes| www.korau.nl 
Hamamdoekengeluk| Hamamdoeken en badjassen| www.hamamdoekengeluk 
Just my design| Gebruiksvoorwerpen van beschilderd porselein, hout en glas  
Koudenburg vleesservice| Ambachtelijke streekproducten, droge worst, schenk, nagelhout, droge 
worst met verse ingrediënten| www.koudenburg vleesservice.nl 
Wij'n Gaard op Tiendeveen| Wijn en jam uit eigen gaard. Breiwerk: stola's| 
www.wijngaardoptiendeveen.nl 
Kwekerij De Elzenhof| Vaste planten, eenjarigen, tweejarigen en heesters uit eigen kwekerij, veel 
bijen- en vlinderplanten| www.kwekerijelzenhof.nl 
Ha die Hosta| Bijzondere en sfeervolle vaste planten en sierheesters 
Martha Goudswaard| Eigen producten zoals omslagdoeken, sjaals, sieraden, tassen, 
woondecoraties 
t Binnenbuitenhuys| Handcrafted jewelry gemaakt door een edelsmid in Israël met edelstenen en 
14 K goldfilled goud en uni shawls| www.tbinnenbuitenhuys.nl 
Stichting Woonzorg Bellingwedde| Kaarsen, kleipotten en houtproducten gemaakt door cliënten 
van Stichting Woonzorg Bellingwedde| www.ollewitteschoule.nl 
Stichting Zorg Westerwolde| Zelfgemaakte creaties van onze deelnemers van dagbesteding 't 
Kraaiennust| www.doalekazerne.nl 
Glaskunst Groningen| Glazen voorwerpen in verschillende technieken zoal gefused glas, tiffany en 
in de vlamgeblazen glas| www.glaskunstgroningen.nl 
Met Huid en Haar| Gelooide schapenvachten, dekjes, hoezen, knuffels, zooltjes, kortom: 
schapenboel  
Allure Petit| Exclusieve ambachtelijke sieraden uit Brazilië en Venetië 
Het Bonte Goed| Serviesgoed van Rice, Van Imbarro kussens, kimono's, tassen van HI-DI-HI, 
artikelen van Alex Clark| www.hetbontegoed.nl 
Kings and Queens| Unieke kristallen en glazen objecten die het interieur een sfeervolle finishing 
touch geven| https://www.kingsandqueens.info/ 
BUITENGEWOON BEZIG| Brocante, tuin- en woondecoraties. Bloemen en tuinplanten  
Tuin-Gilde.nl| Ambachtelijk geproduceerd tuingereedschap voor hovenier en particulier. 
Voorheen Schoppenshop| www.tuin-gilde.nl 
KIJK! v/h Si'Andre| Wollen en katoenen plaids, dekens, kussens. Hoeden, petten, mutsen, shawls 
van natuurlijke materialen| www.kijkophetweb.nl 
Van Meerendonk Waterontharders| Wij adviseren mensen over zacht water in hun woning door 
middel van een duurzame waterontharder| www.waterkanbeter.nl 
Brouwerij Westerwolde| Ambachtelijk gebrouwen bier uit het mooie Westerwolde| 
www.brouwerij-westerwolde.nl 
De Likkepot| Zelfgemaakte jam, handbeschilderd porselein, servetten en mogelijk 
chocoladerepen| https://de-likkepot.nl/ 
A.G.I.L. | Glas in lood. Ramen en (kunst)objecten| www.agilharen.nl 
Het MOW | Museum Westerwolde| Boeken, kaarten en presentatiematerialen uit de 
museumwinkel| www.hetmow.nl 
Veronzinsels| Poëtische cadeautjes voor jezelf of voor een ander| veronzinsels.nl en 
vijfpaardeneenhertjeeneenvos.nl 
De Maretak| Florale wandobjecten (ook demonstratie) van o.a. blad en schors, plantaardige 
decoraties, en curiosa| www.demaretak.nl 
Moestuinierder.nl| Moestuinartikelen, van zaden t/m handgereedschap t/m groenteplanten| 
www.moestuinierder.nl 
Boomkwekerij Joling | (bloeiende) sierheesters en hang - en terrasbakken met eenjarigen 
Betonnensieraden| Betonnensieraden, kurken tassen en horloges|  
Forever Living Products| Producten met de grondstof  Aloe Vera| 



https://saskiaaloevera4you.flp.com/ 
Buffelfarm Meems| Buffelmozzerella, vla en yoghurt 
van der Beek Antiekrestauratie| Restauratie van antieke meubelen| 
www.beekantiekrestauratie.nl 
Kunstwerkplaats De Pauw| Kunstwerkplaats De Pauw geeft cursussen, workshops en ateliers op 
het gebied van beeldende kunst| www.skvs.nl 
Harry's Hostastek| Hosta's, van groot tot mini, van blauw, groen, geel tot bijna wit in vele 
variaties, alles op naam 
 
 


