KRAAM

PRODUCTEN

De soetenco

Fudge en kuzzen

Home Made Chocolate

Chocolade en Nogaut

Salas Sieraden

Sieraden

Lo-Lights

Met de handbeschilderde lampen, zelfgemaakte sieraden en sjaals

Forest Fragrances

Handgemaakte huidverzorgingsproducten, sojawas geurkaarsen en
waxmelts

Art&zo

Reliefs unieke Stadsschilderijen van Gronngen

Smaakaron

macarons

WolNaturlijk

Schapenvachten, dierenhuiden, wollen pantoffels, wanten, handschoenen,
sokken, mutsen, bodywarmers, lanolineproducten, kinderpakken van wol,

Butik Nord

Scandinavische chocolade, drop en delicatessen

Design-kleden

(Hand) geweven vloerkleden, plaids / spreien en sierkussens

fashinonclip

accessoires voor je schoenen en kleding

Happy Birdsday
Zevenburgen
lana Wolatelier
Blyck Leckerneyen

Vogelvoer in de vorm van taarten/ cupcakes/hangend vogelvoer/en DIY
vogelvoer pakketten.
emaille keukengerei, houten keukengerei, handgeweven kleden,
handbeschilderde kerstballen
Handgemaakte vachtkleden van de wol van schapen en alpaca's,
vachtkragen en kussens van wolvilt
Conserven met eigen gemaakte maaltijden en soepen zonder suikers,
zouten, conserveermiddelen en zonder smaakversterkers. Alle
ingrediënten verantwoord en herleidbaar

Jays Clays

Keramieke kerstversieringen

frits casparie

Zelf uitgevoerde houtsnedes van Groningen.

Creatie Hoekje

Zelfgemaakte babykleding, zelfgemaakte huisdecoratie

Imkerij Henk Heller

Honing en aanverwante artikelen

Holy Cow

papieren sterren, bijzondere waxinelichthouders (verlicht met led) houten
stempels, handbeschilderde kerstballen

pasalhimal

Nepalees etc

Slagerij Hofman (Winschoten)

droge worst in diverse smaken en boerenleverworst

Werken Metzorg

Zelfgemaakte producten

gerrit jan zwier
Waddenvarkens

signeren en verkopen eigen boeken over noordelijke landen en NoordNederland
Diverse soorten droge worst, ham, gerookt spek, vleeswaren van eigen
boerderij

Doetie's geiten

rauwmelkse geitenkaas en charcuterie van de geit/varken/schaap

Roeks Rariteitenkabinet

handgemaakte collage sieraden

Bake my day en The Brownie Bakery

Brownies en mini taartjes

sokkenzaak.nl (Stock Today)

sokken

Smeerling Antiek

antieke kerstversiering en oude kerstdecoraties

vof Swagup

kerssterren / sjaals

Skullding Hot

Handgemaakte ecologische waxmelts, schedelkaarsen en geurolie

De Theefabriek

Thee en thee accessoires verkopen en thee laten proeven

Italie Puur

Italiaanse delicatessen

World of Colour
Crusoe Skin Care

Grote Tibetaanse sjaals voor dames en gleufhoeden van wol voor dames
en heren.
handgemaakte zeep en andere producten op natuurlijke basis plus
zelfgekweekte, gedroogde kruide

Rode Kruis district Groningen

Promotie en voorlichting lokale Rode Kruis werkzaamheden

belo mundo

kerststerren en sjaals en tassen en rokjes en handgebreide poncho's,
zoveel mogelijk fairtrade natuurlijke materialen

Vandebron

Goeie Energie Vandebron

Kleine gelukjes

Waxmelts, branders en bad bruisballen

Villa Nostalgia

Vintage prentwerk, insecten in hars, ingelijste vlinders, hand-picked
vintage

Mutzi

Handgemaakte mutsen , en decoraties

3DVN

kaarten

Exotic Arabia

Exotic Arabic goods from the middle east

Sheepy.cc

Schapenvachten

Uitgeverij Nobelman

Krek! Groningen (Gronings kennisspel)

Syllystyle

Hippie bohémien kleding en accessoires

Uit het oosten

Blikken borden en passe partouts

Taylor Made

Gobelin kerstkussens, kerstsokken, tassen, deurstoppers, vlaggetjes etc

Janne Terink Edelsmid/Modelleur

Sieraden

Complementos

Wintermode als shawls, handschoenen, mutsen en acc.

Patsy Poppysmic

tas- en sleutelhangers/verwisselbare bedels/kleine tasjes & portemonnees

Twinkeltje Sieraden

handgemaakte Sieraden

Stichting Alfa

shawls/ dekens etc uit Nepal + reclame voor reizen naar o.a. Nepal

12knots jewerlry

jewelry

Servies en curiosa

Servies en curiosa p

Rico´s Biokazen

Breed assortiment Biologische kazen

Jhulla Import

eigen laat gemacht kleding uit India.

Margaretha Z

Vintage, retro, nieuw en zelfgemaakte (cadeau) artikelen

Warffumer Klooster jam en chutney
en koekjes van Johan

Huisgemaakte jams, chutneys en koekjes

Nkonsonkonson
Emi's Handmade & Hypnotic Wear

kerstsokken, kersttruien, kerstleggings, kaarsenstandaards, sieraden van
gerecycled glas, leren tassen
Emi's Handmade: Handgemaakte edelsteensieraden en losse Edelstenen
Hypnotic Wear: Handgemaakte sieraden met veren en leren sieraden.

Fliezerie van Kampen/ Els Kock- Op
eigen weg

handgemaakte truien, mutsen, petten, omslagdoeken collen, sjaals etc.

Witzomer & Fenna’s sieraden

Breisels & sieraden

Atelier De Gulden Snede

Gebruiks- en kunstvoorwerpen van hout, glas, steen en metaal

Trendy haakkado's

Zelf gehaakte cadeautjes

By nynke

Haarspullen kindersieraden agenda's schrijfboeken

TINGS by ILSE

Woonaccessoires

Studio Keck

Illustraties en sieraden

Lumina, Brocante stoer en landelijk.

Stoer en landelijke brocante

Kloffieleut

(Vintage)kleding en accessoires

Amnesty International Stadsgroep

Het onder de aandacht brengen van het werk van Amnesty
( mensenrechten) en verkopen van aan amnesty gerelateerde artikelen
zoals kaarten en kaarsen e.a.

Uitgeverij Passage & Leesbaar
Laagland

boeken

