
- Vanschagenkids zelf heb ik mijn eigen winkeltje op  
locatie met zoals u van mij gewend bent o.a Sint en  
kerstartikelen, gepersonaliseerde artikelen op bestelling 
tevens ook houten woonaccessoires, tapasplanken.

- De 4 friends zullen er staan met de door hun zelfge-
maakte artikelen voor de feestdagen en kleine work-
shops tegen betaling voor kinderen 

- Miranda Tesselaar, armbanden en andere sieraden ge-
maakt van de mooiste materialen. 

 Volop gezelligheid dus!

M Team Danenberg   Veenhuizerweg 41 

 Kantine ingang Harlingerstraat. Namens Team Danen-
berg bieden wij een beleving aan met een gezondere 
insteek. Proef onze verse sapjes en lekkernijen, doe 
mee aan een kleurplatenwedstrijd, draai aan het rad 
van avontuur en kom deze winter goed door met zelf-
gemaakte breisels. Met de opbrengsten steunen wij 
het klimmen tegen MS, waarvoor wij in 2020 de Mont 
Ventoux zullen beklimmen.

N Bibliotheek   Torenburgstraat 2

 November is themamaand “Noorder-licht”. Speciaal 
voor u staat ook de deur van de bibliotheek aan de 
Torenstraat open in het “Winterfair” weekeinde. Het 
hele weekend zijn er leuke activiteiten voor jong en 
oud, zoals bijvoorbeeld de Coderdojo Junior op de  
zaterdag. Bij de Coderdojo Junior zijn kinderen van 4 
tot ongeveer 9 jaar welkom om samen met hun oud-
ers op ontdekking te gaan met de materialen van de  
bibliotheek. Spellen, robotjes en programmeerapps 
staan klaar om uitgetest te worden. Er worden dit 
weekend ook mutsen gehaakt om “Fighting Cancer” te 
steunen. Komt u eens kijken naar het mooie en goede 
werk van de vrijwilligers. Verder maken wij samen met 
alle bezoekers het Noorder-licht-gedicht; wij zijn be-
nieuwd naar uw inbreng! Tijdens de hele maand kunt 
u helemaal gratis een mini abonnement afsluiten, dus 
een extra leuke reden om eens bij ons binnen te lopen. 
Een (warm) drankje en hapje staan klaar, graag tot 
ziens tijdens de Winterfair!

O Jacqueline Kranenburg  

 Middenweg 574

 Wij hebben zelf gemaakte jam, kerstballen en hangers, 
vogeltaarten en kerstdecoraties

P 8 erom   Groote Geldenbosch 48

 -  Senza, lekkers en leuks
 -  Ambiance, woon en kerst deco
 -  Annelies, stoffen tassen
 -  Te Lief, bijoux o.a.
 -  Het Koekenbakkertje, mmm!
 -  Simone’s luxe fotokaarten
 -  Monique, leuk en mooi haakwerk
 -  Leslie en Marlous, mooie hebbedingen 

Q Ted en Det Laanderweg 21
 
 Ook wij zijn dit jaar weer creatief bezig geweest dus 

onze loods staat weer vol met Kerstdecoraties.

Zaterdag 23 november

10.00 - 17.00 uur

Z ondag 24 november

10.00 - 17.00 uur
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A Bakkums Boetje   Middenweg 452

- Bakkums Boetje: Laat zien wat er een jaar rond in ‘t 
boetje te verkrijgen is. Lokale seizoens producten, 
cadeau(kerst)pakketten, Kerstbomen en meer. In het 
“koolcafe” kunt u proeven, uitleg krijgen en genieten 
van de producten. 

- Mamma Mieppie: Soep, olijven, tapas & proeverijen.
- Evlac: Pindakazen en boerenkazen.
- Wijngaard Noordland: Wijn van druiven geteeld in HHW
- Suez thee(zat.) Specialist in losse thee
- Natural nature food (zat.): Mosterd, chutneys & oliën, 

(h)eerlijke smaakmakers
- Rokerij smoking: Heerlijke gerookte producten zonder 

kunstmatige toevoegingen oa. zalm, carpaccio & burg-
ers. Arno’s: Vers gebakken stroopwafels(zon.).

 De creatieve hoek bestaat uit:
- Pimped by Moon: Restylen van meubels & woonacces-

soires met krijtverf MaisonMansion. 
- Gitta Kwant Creaties van mij: Leren tassen, macramé 

hangers, lontwol dekens & kussens.
- Femke & Karin Zuurbier: scruncies, gehaakte kraam-

cadeautjes, naam armbandjes klaar terwijl u wacht.
- Styled by Kitty: Presentatie van kerstworkshop, veld-

boeketten & creatieve creaties.
- Ans Droog (zon.): Mylene producten.

B Appelltje Eitje   Middenweg 474

 Brocante van vroeger voor binnen en buiten. Bent u op 
zoek naar leuke decoratie voor in huis, dan hebben wij 
bij Plan B wat u zoekt. Met droogbloemen maken wij 
de leukste, handgemaakte creaties. Ieder item is uniek. 
Een echte eyecatcher voor in de woonkamer. 

C Fenny Zuurbier  Middenweg 486

 Gezelligheid in de schuur met o.a. Fenny met kleding, 
Ans Groen met gehaakte artikelen, Marissa de Ruijter 
van Zuivellinnen met zuivel kaas etc en ook Deborah 
van My Soup is aanwezig met bewust lekker en ge-
zonde soepen.

D Allemoois  Middenweg 515

 Kom gezellig langs bij Allemoois, de kachel brandt, de 
koffie/thee staat klaar en geniet van de kerst en woon-
decoraties op middenweg 515! 

E Mkfd   Middenweg 526B

 Op zoek naar leuke cadeautjes of tuin artikelen dan 
ben je bij ons aan het juiste adres. Van betonnen va-
zen,bakjes, letters tot onze verlichte sierblokken en va-
zen en natuurlijk onze supergave metal birds en dieren.

F Diny Druijven   De Dorsvlegel7

 Van opknappen knappen we op. Alles voor bed en tafel 
& daar tussenin

G Zussies  Middenweg 538 achter in het tuinhuis

 Wederom weer van alles wat, nieuw, tweede hands en 
zelfgemaakte spullen.

H Cafe Bleeker   Middenweg 550)

 Bij Bleeker is de overheerlijke snert te verkrijgen, lekker 
een emmmetje voor thuis . Ook voor een koppie, bor-
rel, warmte etc 

I Deco Groen   Middenweg 552

- Deco Groen met leuke decoratie voor in en rond u huis,
- Lynn met leuke vogelvoer creaties voor de koude win-

terdagen.
- Femmy Veenstra voor Stichting Veenhuizer hoeven 

met overheerlijke jam en meer.
- Jan Veenstra met zijn skoftige skoiven uit oude doos.
- Kirsten met Tanning en Beauty Studio Heerhugowaard.
- Lydia Groen met haar vintage spullen.

- Josselien met Linosaurus baby artikelen.
- Charmilla Boutique met betaalbare dameskleding en 

sieraden

J Kerk   Middenweg  541

 De Heilige Hart staat dit jaar open met (H.A.K) Heer-
hugowaardse Amateur Kunstenaars exposeren hun 
werken .

 De jongergroep Virgilius staan met een nieuwe Virgili-
us Blond bier -editie Afrika, de jongergroep bezoekt in 
het voorjaar 2020 Oeganda om daar een project uit te 
voren. Ook is er koffie en thee met kruidkoek.

K Kringloop   Harlingerstraat 10

 400 vierkante meter vol met hebbedingen. Alles natu-
urlijk in een heerlijke kerstsfeer met heerlijke hapjes en 
drankjes 

L Vanschagenkids   Harlingerstraat 12

 Gezellige boel met de 
- De meiden van Spaansen met Riverdale, workshop 

promoten(voorbeelden), gedraaide kaarsen etc en een 
kadobon/goodiebag voor ieder kopende klant in te  
leveren in de winkel in Warmenhuizen.

- Ateljee La Noot met leuke haaraccesiores, trendy 
scrunchies, scrunchie scarfs, haarbanden, haarstrik-
ken en tassen, laptophoesen en toilettasjes.(alleen op 
zondag)

- Jorinda van Girls Fashion met betaalbare meidenkle- 
ding maat 98 tot en met 158.

- Joke Verduin met sfeervolle huisjes van gerecycled 
hout, vogeltaarten en chocolade om van te watertan-
den. Alles home made.

- Selma van het Ambachtsatelier staat met cadeau  
artikelen van restmateriaal, upcycling.

- Whitney Tamis en Joyce met woonaccessoires, twee-
dehandskleding en Joyce heeft haar eigen kapsalon 
Studio 86 in Obdam en zij zal ook tegen betaling ex-
tensions zetten bij kinderen /volwassen.


