Voor cliënten, familie, verwanten, medewerkers, klanten en andere belangstellenden van Paspartoe,
Regio Zuid Holland Noord.
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Opening PASPARTOE, Ateliers & Galerie
Prijswinnaars kunst schoenen + Sponsers
27 en 28 april Clay2Day
Olmenhorst Voorjaarsfair op 17-20 mei
Oranje in Paspartoe Katwijk
“Pimp” je tuin met spullen uit Paspartoe
Hillegom.

De opening van Paspartoe en de Woningen in de Albertus
van Velsenstraat in Noordwijk was een geslaagde en
gezellige dag voor iedereen!
(Zie ook foto’s op facebook)

De Kunstschoenwedstrijd werd gewonnen door 1e Beau Wynands, 2e Monique Turk en 3e
Manuela Felten. De Publieksprijs ging naar Marnell van Zoelen.(zie foto’s)
In de categorie, groepen won de Klas 1-2 van Juf Erna + Anna, de 2e prijs was voor de groep 1-2B
en de 3e prijs ging naar groep A allen van de Bronckhorstschool in Noordwijk.
Dank ook aan de sponsoren;
Bakkerij van Maanen
Bakkerij vd Hulst
Multigift
Vivace
De Koele Kosta
Suzanne’s feestshop,
Zij leverden allemaal een aandeel in
de prijzen.

Zaterdag 27 en zondag 28 April
PASPARTOE laat haar keramiek
producten zien op Clay2Day!
(geen verkoopkraam op die dag.)

Clay2Day is een uniek evenement van de beste hedendaagse keramiek. Een
openlucht expositie van top keramisten uit verschillende landen. Naast alle
kunstwerken die tentoongespreid staan in de boomgaarden van Landgoed
De Olmenhorst, geven kunstenaars diverse workshops en demonstraties. Zo
laten zij de bezoekers verschillende technieken zien en je krijgt alle kans om
zelf aan de slag te gaan. Kortom, vermaak en plezier voor jong en oud.
Bezoekers kunnen deze dagen zichzelf nog eens verwennen met bv. een lekkere bloesem lunch. De
bloesembomen bieden daarvoor een voortreffelijk decor om te genieten en te relaxen.
Intree is vrij!

Alle Paspartoe locaties zijn weer vertegenwoordigd met hun bijzondere producten
tijdens de voorjaarsfair op de Olmenhorst.
De Olmenhorst Voorjaarsfair zit er weer aan te komen! Vier dagen lang staat Landgoed de
Olmenhorst bol van de activiteiten. De appelkisten gaan aan de kant en we maken ons op voor het
leukste gezinsuitje van het jaar.
Meer dan 130 deelnemers met leuke en hippe producten staan klaar en je doet er genoeg ideeën
op voor in huis of voor je tuin. Je ziet kunt er het leukste en lekkerste zien en kopen op landelijke
gebied: biologische producten, culinaire lekkernijen & proeverijen, meubelen, brocante en lifestyle
artikelen. En natuurlijk zijn er leuke creatieve workshops voor jong en oud.
Op het Culiplein kun je proeven en genieten van diverse lekkernijen bij kraampjes en neem je een
borrel op het terras, terwijl leuke optredens voor jong en oud voor een heerlijk sfeertje zorgen.
Hier zijn ook heerlijke gerechten van de Olmenhorst BBQ en Grill verkrijgbaar.
Dus zet gelijk in je agenda en bestel je kaartjes voor de Voorjaarsfair.
Je bent van harte welkom!
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PASPARTOE, Ateliers & Winkel in Katwijk in de
ban van ORANJE

Vrolijke kleuren en veel keus om het gezellig te maken tijdens de komende dagen maar ook leuk voor
je tuin en een uniek cadeau, Moederdag, Vaderdag of een ander feest.
Daar wordt je toch helemaal blij van!
Volg Paspartoe Katwijk nu ook op facebook en je krijgt alle laatste nieuwtjes, direct bij je thuis!
“Pimp” je tuin met spullen uit Paspartoe Hillegom.
In Paspartoe, Atelier in de Meerstraat in Hillegom, kan je deze vrolijke plantenbakjes
kopen/bestellen en nog veel meer om je tuin voor de zomer gezellig te maken!

20
13

