
Hobby en vrije tjjdbeerd 10 t/m 12 november

WTC Expo hallen Leeewarjen

Hobby & Vrije tijd is als geen ander een beurs voor de hele familie! Of u nu op zoek

bent naar materialen om kaarten te maken of liever cup cakes versiert. Interesse

heeft in schilderen, mode, sieraden maken, fotografe of modelbouw. De spotlight

staat hier op de laatste trends, technieken en mooiste materialen voor uw passie. Doe

nieuwe ideeën op, kom lekker shoppen, deel uw enthousiasme met anderen en ga

lekker creatief bezig in een van de vele workshops.

Dit jaar wordt er aandacht besteed aan de hengelsport. Zeer populair onder de jeugd,

met name de street fshing. Op een jeugdplein brengt de Hengelsport Vereniging

Leeuwarden en Sportvisserij Fryslân voor jong en oud de hengelsport onder de

aandacht. Dit zal gebeuren door leuke demo’s en diverse activiteiten. Het geheel

wordt aangevuld met presentaties en een vissimulator.

Openingstijden

Vrijdag    10 november  13.00-22.00 uur
Zaterdag 11 november  10.00-18.00 uur
Zondag   12 november   10.00-18.00 uur

Tarieven

 Entreekaart kassa:                                      € 8,50
 Entreekaart online:                                    € 6,50
 Entreekaart kassa i.c.m. Hobbypas, vispas, jeugdvispas, jeugdvergunning:  € 6,50
 Parkeertarief:                                            € 4,00
 Kinderen t/m 12 jaar:                               Gratis
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