
Knusse Kerstfair
Zaterdag 10 december 10.00 - 16.00 uur

www.winkelcentrumlunetten.nl

Spaar kassabonnen voor 
een GRATIS kerstboom

 Start 12.00 uur 
        en OP = OP

    Kom naar de 
Knusse Kerstfair. 
Feestelijk aangeklede en 
verlichte kerstmarkt.

Wat is er te beleven?
l Warme chocomel 
   met slagroom 
l Smikkelen en smullen 
l Workshops kaarsen en     
    kerstballen maken.
l Springkussen
l Muziek uit de
    skihut 

Gratis Kerstboom



Kom naar de Knusse Kerstfair. 
Op de feestelijk aangeklede en verlichte kerstmarkt 

klinkt er muziek uit de skihut, geniet je van 
GRATIS chocomel, lekkers en zijn er workshops te volgen.c

www.winkelcentrumlunetten.nl

Wees zuinig op je kassabonnen en spaar ze op van 
3 t/m 10 december. Wat heb je nodig om zo’n gratis 
kerstboom op te kunnen halen.
l 4 kassabonnen uit verschillende winkels op 
 winkelcentrum Lunetten
l Datum van 3 t/m 10 december
l Minimaal totaal € 20,- aan kassabonnen
l Maximaal 1 kerstboom per huishouden

Lekkers en delicatessen
Op de kerstfair vind je heerlijke Hongaarse delicatessen 
van de smaak van Hongarije en delen we gratis chocomel 
met slagroom en wat te smikkelen uit. 

En wat nog meer
De kachel moet lager maar met deze heerlijke hand 
gebreide accessoires zoals mutsen, wanten, kollen, sjaals, 
en allerlei fairtrade wol producten uit Nepal, Scandinavië 
en Texel zit je deze winter goed!

Cadeautjes
Op zoek naar cadeautjes voor onder de boom? Kom dan 
zeker kijken naar de prachtige kerst fotografie producten, 
kalenders, ansichtkaarten, posters en canvas. Maar ook 
etuitjes, kussenhoesjes, tassen, sleutelhangers, 
haarstrikjes, vlaggenlijnen van stof/slingers, whiteboard 
magneetjes, handgemaakte papierwaren, keramiek en 
allerlei mozaïek producten. Argibald Kunst is er met een 
kraam vol hoodies, linnen tassen, cartoons en illustraties.

Spaar kassabonnen voor een GRATIS Kerstboom.
Start 12.00 uur en OP = OP

Ook leuk
Baby- en kinderproducten Allerlei handgemaakte 
poppenkleding (Voor baby born groot en klein) en gehaakte 
figuren, decoraties, kraamgeschenken en nog veel meer, 
de keuze is reuze.

Sieraden en siervoorwerpen: Kerstman let op!
Prachtige Edelstenen en Mineralen en sieraden van 
edelstenen, (glazen) sieraden en sier voorwerpen. 
Bij Purses & Pouches vind je de mooiste hand gemaakte 
leren tassen, etuis en portemonnees. Speciale wensen? 
Daar kan ook vast aan voldaan worden.  

Workshops
Maak je eigen kerstbal en of kaars. Neem plaats in de 
workshop en knutsel lekker mee, succes verzekerd.

Springkussen
Even lekker springen of ook leuk voor een mooie 
winterfoto.


