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STANDHOUDERS: 
 

 

 

 Alide Heule 

Zilveren sieraden, tafelzilver, handgemaakte kaarsen en antiek linnengoed 

 

 Alpaca Fashion (vrijdag en zaterdag) 

Ervaar de natuurlijke charme van alpaca bij Alpaca Fashion. Behaaglijke dames en heren vesten, 

truien, sokken en accessoires van 100% alpaca. Alpaca blijft jarenlang mooi, pilt niet, is 

gemakkelijk zelf wasbaar en is nooit te warm of te koud.  

www.alpacafashion.nl 

 

 Amidé Stevens 

Stropdassen en pochets 

www.amidehadelin.com 

 

 Anita Barth 

Handgemaakte hoedjes en sjaals 

 

 Ans Worst 

Hollandse en Franse droge worst.  

www.answorst.nl. 

 

 Banjan Trading 

Oosterse kunst en curiosa en mode-accessoires 

 

 Brandus 

Mariëtte Dorhout en Liesbeth Koning maken granola onder de naam Brandus. Een mix van 

geroosterde haver, noten, zaden en rozijnen of zelfgedroogde appels uit de boomgaarden in en 

rond Rotterdam. Ze  roosteren zelf, verpakken zelf en verkopen zelf, want ook dat vinden ze erg 

leuk. Rond de Kerstdagen is de granola in een leuke Kerstverpakking gestoken zodat het als zakje 

zeker niet misstaat onder de Kerstboom! 

 

 Collectief voor de Sier (alleen op vrijdag) 

Kerstkadootjes 

www.collectiefvoordesier.nl 

 

 Dapp Frietfiets 

Dapp Frietfiets bakt vanuit een authentieke bakfiets verse biologische frieten. 

www.frietfiets.nl 

 

http://www.amidehadelin.com/
http://www.collectiefvoordesier.nl/
http://www.frietfiets.nl/


 De Mengelmoestuin (alleen op zondag) 

Fruit- en Kruidproducten uit de Krimpenerwaard, met de hand gemaakt en enkel en alleen van 

eigen oogst. 

www.mengelmoestuin.com 

 

 De Paradijshof 

Curry’s, chutney’s, olien 

www.paradijshof.nl 

 

 Ego Dwarf 

Tuinkunst, Handcut Plasma Art. 

 

 De Tuinheeren 

Tuingereedschap 

www.detuinheeren.nl 

 

 Goudgeel-Zilverwit 

Goud- en zilversmid, gouden en zilveren sieraden 

www.goudgeel-zilverwit.nl 

 

 Heidi Kortekaas 

Antiek en brocante 

 

 Houten Klaas 

Handgemaakte Kerststallen, houten speelgoed, demonstratie figuurzagen 

 

 Ineke Visser 

Vlechtwerk van wilgenteen 

 

 Ira Kieboom 

Antiek en brocante serviesgoed. 

 

 Jolanda Milort 

Schilderijtjes van beschilderde veren. 

 

 Jordy’s Bakery 

Het lekkerste brood van Rotterdam 

www.jordysbakery.nl 

 

 Krep de la Crèpe 

Heerlijke versgebakken crèpes 

 

 Kwekerij de Tuinplant 

Kerstkransen, Kerststukken en Kerstdecoraties 

 

 Luana Ines Bove 

Verzorgingsproducten, entspannen feel calm and complete  

http://www.mengelmoestuin.com/


  

 Lucky Chocolate (alleen op zondag) 

Rijk gedecoreerde chocoladerepen 
www.luckychocolate.nl 

 
 Marja van Nieuwenhuizen (alleen op zaterdag) 
Stoffen met botanische prints, handgeprint 

 Mendolia 

Italiaanse olijfolie uit eigen boomgaard 

 

 Miekado’s 

Zelfgemaakte kerstartikelen en antroposofische popjes. 
www.miekado-poppen.nl 

 

 Nana Pearl 

Sieraden van zoetwater-parels en halfedelstenen naar eigen ontwerp. 

www.nanapearll.nl 

 

 Pom-Pie 

Engelse hartige taart 

www.pom-pie.nl 

 

 Simone Plochg 

Duitse Bratwurst van de grill. 

 

 Stichting EbooinKenia 

Kettingen en kerstartikelen uit Kenia, waaronder kerststalletjes en boomversieringen en houten 

vogels, alles handgemaakt.  

 

 Stichting Orion 

Orion is een zorginstelling voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Bij 
Orion kun je wonen, werken en leven, zoals jij dat wilt. 
Orion verkoop op de kerstmarkt handgemaakte kaarsen en andere Kerstkadootjes. 
www.stichting orion.com 
 

 Sweet Heroes 

Eco en fairtrade popjes. Een heel passend kerstgeschenk én ambachtelijk gemaakt in Nepal. 

www.sweetheroes.nl 
 

 The Scottish Pimpernel 

Veelzijdige collective wollen kwaliteitskleding 

www.scottishpimpernel.nl 

 

 Top Dop 

Elegante regenhoeden naar eigen ontwerp 

 

 

http://www.miekado-poppen.nl/
http://www.sweetheroes.nl/


 

 Trompenburg Tuinen & Arboretum 

Kerstgroen, versgeknipt in de tuin. 

Kerstservetten en Kerstkadootjes, vogelvoer. 

 

 Two-of-a-Kind 

(Oud) serviesgoed, glaswerk, tafellinnen, bestek en brocante. 

www.two-of-a-kind.nl 

 

 UJU-ONA 

Antieke kralen, handgemaakte sieraden 

 

 With Edgar 

Tea with Edgar, Take a walk with Edgar 

www.withedgar.com 

 

 Stichting Wolz Handmade 

Handgebreide tassen 

www.wolzhandmade.nl 

 

 

ETEN EN DRINKEN 
 

In en om het entreegebouw: 
Koffie, thee, chocomel en taart. 

Hartige pie 

Crèpes 

 

In en rond de schuur: 
 Koffie, thee en chocomel. 

 Erwtensoep 

 Duitse bratwurst 

Biologische frieten 

 

http://www.two-of-a-kind.nl/
http://www.wolzhandmade.nl/

