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Yes Fashion

Wigbout Decoratie
WBE Noordkop
vG-tjes

Van Zadelhof

verkoopwaar
Heel veel verschillende soorten Negerzoenen!!
Wij verkopen ons eigen merk bamboekussens, en onze massage kussens die wij ook zelf vervaardigen.
Italiaanse dameskleding en bijpassende accessoires

Wieringer Vikingmeubelen, tuinmeubelen van Steigerhout en Douglashout.
Demonstratie broedkorven vlechten. Voorlichting Jacht, schadebestrijding en wildbeheer!
Ik verkoop zelfgemaakt sieraden van miyukikraaltjes en Dromenvangers van Miyukikraaltjes

Tutti Bijouti
Theo Bakker
The Grill Company
The Baramaribo
Thats Fudge
Texeltassen
Tess Lederwaren

Huigemaakte hete kip, broodjes braadworst en hamburgers
Glittertattoos zetten bij kinderen
Hippe, handgemaakte sieraden voor dames, heren en kinderen in diverse maten (XS-3XL). De sieraden zijn gemaakt van
Zelfgemaakte leren tassen.
Broodjes verse ambachtelijke duitse braadworst, broodjes bourgondische beenham en broodjes hamburgers
Baras , gevulde baras ( kerrie kip, hete kip, veggieling, falafel en lams) baraburger en rotirol.
Engelse homemade lekkernijen vervaardigt uit eerlijke ingrediënten, waaronder bv. Fudge, scones, shortbread enz.
Portomonees en (leren) tassen
Luxe Lederwaren = alles op het gebied van portemonnees en enkele luxe tassen

Tea Amo
Tapparfum l'amour
Syllysstuff
Sweets Julianadorp
Stratos - Piemanbakery
Stratos – MadameCocos

Losse thee en aanverwante accessoires zoals theezeefjes, theepotten en theelichten
Eau de parfum
Woonassesouires old & new
Snoep, bonbons en chocolade
Onze bekende Pie's in div. smaken warm en koud om mee te nemen.
Onze bekende cocosballs in 5 smaken vers afgebakken op de fair. Nu ook VEGAN cocosballs

TwinkelTattoe

Stichting Kinderopvang Den Helder
Slagers atelier gebr. Duijzer
Simonebuterart

Informatie kinderopvang en creatieve knutselactiviteiten voor jonge kinderen
Demonstreren van en informatie geven over ons speelgoed.
Bijzondere droge worsten en hammen verkopen van ons eigen merk PUUR TEXELS. Dit zijn onze eigengemaakte specialiteiten.
Geschilderde plankjes op steiger- en larikshout voor zowel binnen als buiten

Shoplamar
Sharon d'Abo

Tuinstekers, wanddecoratie, potten en pannen, hangers en veel leuke hebbedingen voor binnen en buiten
Hot Sauces….Zelfgemaakt! Pittig! Heet! Fruitig! & Zoet! Voor ieder wat wils….. Habanero! Chili! Mango! &

Sfeer Vof

Reddingsbrigade Den Helder
Qualiteatime

Brocante en antiek., oa meubilair, verlichting, servies, Louvre luiken, heilig beelden, div curiosa
Handgemaakte woonitems van hout en meer
Plantjes
Handgemaakte houten huis en tuin decoratie
Kinder kop van jut en suikerspin en popcorn
Handgemaakte sieraden en home decoratie. De sieraden en decoratie materialen worden met liefde gegoten van epoxy/resin.
Promotie van onze vereniging, Reddingsbrigade Den Helder, met onze eigen promokar.
Losse thee, accessoires en gadgets.

Puur Nepal / By Hart

Wolproducten w.o. wollen vesten, viltpantoffels, vachtpantoffels, vachten, (woon)accesoires, kleding

Proeven aan Zee
Plafondvakbedrijf Schouten
Pi-Nuts

Promotie wijnproeverijen, cursussen en picknick. Verkoop van lekkernijen en wijn accessoires
Promotie spanplafond, met onze showwagen
Noten zuidvruchten, rijscrackers, superfoods en luxe chocolade

Piece of May

Handgemaakte baby & peuter kleding en accessoires. Verjaardag slingers en kraam cadeautjes

Philidelphia dagbestelding "Pluk de dag"

Als kleine dagbesteding groep maken wij samen kleine hebbedingetjes voor een leuk prijsje, zo maken we o.a. diverse kaarten,
Paardenmelk, verzorgingsproducten op basis van paardenmelk, Edelfit (paardenmelkpoeder voor honden en katten)
Noorse lekkernijen; wafels verschillende varianten met ijs /aardb – ijs/nutella -zure room/jam -boter/poedersuiker -noorse

Speelotheek 't Stokpaardje Julianadorp

SCHUUR13A
Sandra's plantjes
RW Houtidee
Riebeek, Fam.
Resinart Juzeeuwtje

Paardenmelkerij Zwaagdijk

Olsen Noorse Smulhut

Nguyen, A.H.
Natuurlijk gezond haar
Mystix h.o.d.n. De Twisto
Muziek vereniging kunstzin
Mulder, Charles
Mr. Delicious

Lia van den Eijnde

Vietnamese snacks, o.a. loempia's
100% natuurlijke haar- en huidverzorgingsproducten plus accessoires
Verkoop van de twisto, de gefitruurde aardappelspiraal op stok
Schiettent
Curiosa, kristal, emaille, boerenbond etc.
Verse fudge en chocoladewerk uit eigen atelier, luxe nougat en meringues
Babyshowerproducten, kraamcadeautjes, kraskaarten/invulkaarten
Verkoop van stroopwafels en het op ambachtelijke wijze bakken van de wafels op onze kraam
Exclusieve geurbranders , Eco soja geurwaxjes , Waxinelicht houders, Car parfums , Roomdiffusers , Geur en Badkristallen .
Chocozoenen in verschillende smaken.
Verschillende smaken Nougat.
Verkopen van zelfgemaakte poppenkleding (maat Babyborn).
Grotendeels zelfgemaakte artikelen voor paarden en honden van touw en biothane.
Loungekussens West-Friesland is gevestigd in Zwaagdijk-Oost, en maakt Loungekussens volledig naar uw wensen in eigen atelier.
Van poppenklei gemaakte babys in een leuk doosje als kraamcadeautje en zelfgemaakte commodes

Leestyle
Lati's

Handgemaakte spullen. De meeste spullen zijn gerecycled. Van tassen tot kussens. Ik maak onder andere Fanny packs
Oudhollands snoep, snoep, Begische spekken en Bolerolimonade

Kwekerij Ronny

Aardbeien en zacht fruit

Kwekerij De Tuinplant /

Vaste tuinplanten en kruiden
Antroposofische popjes, popjes rondom de seizoenen gemaakt van natuurlijke materialen zoals wollen vilt,schapenwol,houten
Poffertjes

Mom

Mien Stroopwafels
Melt-wax Den Helder
Melis d'r Zoenen
Melis d'r Nougat
M. Rievers
Lovelance Touwhalsters
Loungekussens West- Friesland

Knutselfair VOF

Klooster Poffertjes
Kiany

Keukencentrum Texel

Edelstenen, mineralen en fossielen in ruwe en geslepen vorm. Edelsteen sieraden, Wierook & Wierookaccessoires en
Kookartikelen en delicatessen zoals thee, dippers, kruiden, olie en azijn.

Keetjes
Kattenpension Wieringerwaard
Kaas Plaza
Julianapop
Jolanda Duijzer
Jokado
Johannesbeheer
Jela Handmade
Jan koning
Il Bundy Shoes
IJssalon Don Gelato

Natuurlijke hondenvoeding & snacks uit eigen drogerij. Vlees van de boerderij
Leuke honden riemen, knuffelkussens, honden speeltjes, kattenspeeltjes.
Biologische kazen en boerenkazen
Zoals elk jaar zullen we deze dag weer de eerste 'hard copy' tickets verkopen! :)
Zelgemaakte Tuinschilderijen en buitenthermometers bewerkt met servetten
Woondecoraties tassen, sieraden en sjaals
Verse Stroopwafels met Slushpuppy
Sieraden, baby-producten, sleutelhangers en lifestyle.
Drop en snoep
Schoenen: -slippers / sandalen, -instappers, -laarzen, originele Bernardino -Spaanse sloffen,-wanten en handschoenen (lamsvacht
Vers bereid ambachtelijk Italiaans ijs

Huisman Houtbewerking
Henkie's broodje beenham
HaRa

Houten speelgoed, houten spelletjes en houten voorwerpen
Broodjes beenham, broodjes braadworst en broodjes hamburger
HaRa milieuvriendelijk schoonmaaksystheem

Happy Lives

Tekstborden van sloophout

Halfords Den Helder
Golf & beach Resort Ooghduyne

(Elektrische) fietsen
Maak kennis met mascotte Bollo de Beer
Ik maak persoonlijke cadeaus denk bijv. aan kraam, trouwerij, verjaardagsartikelen,juf en meester cadeaus. Maar ook
Op zoek naar iets leuks voor jezelf of om cadeau te geven? Dan ben je bij Gabe's aan het juiste adres.
Gedroogd fruit
2e hands boeken.
Zelfgemaakte poppenkleding voor Baby Born en Little Baby Born poppen. Veel poppenaccessoires zoals schoentjes en
Indische Sate met Pindasaus, Komkommersalade en Kroepoek. Loempia's met Chilisaus zoet of pittig,
chicken wings ook met verschillende sausjes
Lederwaren (portomonnees)

Geluk22

Gabe's
Fruitjes
Frinks, Rob
Francisca's Poppenspul
Food4life
Firma M. Brouwer

Edelweiss Saddlery
Dikkieprikkie
Diezijnvan Annelies
desi's cadeauwinkel

Delica-Tessa
De Vlinder Creacentrum

De Keuken van Tante Cornelia
De Goudgele Patat
Dakar Fashion and Arts Nederland

Crepes Texel
Creatique
Creatief angelien
Corina Schouten vof
Clicks Sieraden
Chill Pillow en Lev

Cees Hurkmans

Can's Fruit en ijs
Café Bom dia
Cadeau & Verzamelwinkel
C. Verbeek
BuitenHof tuinmeubelen Alkmaar

Brechtje Overweg Derksen
Brasserie de Keuken

Boon's Viswereld
Bio kaas Jansen
BikeStore Julianadorp
Between the Burrs
Belangenvereniging Julianadorp

Handgemaakte lederen artikelen voor paard, hond en eigenaar
Aardbeien frambozen bessen bramen asperges
Duurzame Shoppers en kussens van Gobelin stof en Linnen.
Cadauartiekelen , Tekstborden, beelden en dieren van glas. Tuinhaarden en vuurschalen
Gaar gebakken brood wat thuis nog afgebakken moet worden,broden zijn gevuld met kaas, ui, knoflook, pesto's, olijven enz
Hobbyartikelen, sieraden ,woonspullen, en nog veel meer
Kleine zoetigheden zoals brownie's, blondies's, cookie's, cakebars, bananencake, energybites, cupcakes en
Ambachtelijke patat en snacks
Houtsnijwerk, Afrikaanse manden, beelden, fairtrade spullen etc…
Crêpes met diverse hartige en zoete toppings, zoveel mogelijk van Texelse bodem.
Handgemaakte kaarten, albums, cadeau"s. Handgemaakte sieraden van glas. Workshops met papier, glas en haken.
Ondergoed voor hem en haar
Trendy damesmode (ook veel grote maten) en modeaccessoires
Clicks Sieraden en leuke kado artikelen
Mini Pillows en Chill Pillows Dit zijn kleine tactiele prikkelingkussentjes en grote verzwaringskussens met tactiele prikkelingen erop
Tuindecoratie handgemaakt
Aardbeien en ambachtelijk schepijs
Alle soorten koffie's, thee, chocomel, chai latte, ijskoffie, taarten, Portugese gebakjes pastel de nata.
Miniatuurauto's, verzamelspeelgoed en cadeau-artikelen
Sieraden :ringen armbanden hoeden ibiza stijl
Tuinmeubilair.
Tupperware
Vanuit een foodtruck geserveerd: Pulled Pork Sandwich - langzaam gegaarde en varkensschouder geserveerd op romeinse
salade en perenknoflook mayonaise, Italian GrillBurger - grillburger van het black angus rund met pancetta pommodori, tomaat
rode ui en Basilicum mayonaise
Gebakken vis en belegde broodjes vis
Biologische kazen , koe – geit en schapenkazen
Rondrijden over het fair terrein in een mooie bakfiets
Alle soorten koffie gemaakt met vers gebrande koffie bonen. Daarnaast bieden wij ook allemaal home made gebak aan!
Promotie BVJ

BeadS & Wood
Bakkerij Dunselman
Bakker huidverzorging
Anita Verdonk
Anet's beauty & accessoires
Aline Bal-Broekhuizen & Mieke Rus
Afscheidshuis 'de Vlindertuin'
A cup of style
1940

Handgemaakte sieraden voor mannen en vrouwen
Saucijzenbroodjes en Aardbeiencroissanst - hartig en zoet voor bij de koffie
Ginseng crème met aloë Vera en ginseng met Arnica creme
Ik doe servettechniek. Ik maak o.a tuinborden met tekst en thermometer, andere soorten tekstborden, tissue dozen,
Tassen ,shawls en sieraden
Keramiek, schilderijen en drijfhout art
Uitvaartzorg Afscheidshuis de Vlindertuin, wilt graag op de Springfair aanwezig zijn om bekendheid te geven aan
Woondecoraties & lifestyle
Sieraden en dieren van oud bestek

