
         SAFINA    
HERFSTFAIR 

Wanneer: Zaterdag 17 november van 10.00 – 14.00 uur 

Waar:      De Rank (tegenover de Grote of St. Michaëls kerk) 

 

We staan voor u klaar met koffie en gebak, wafels, 

oliebollen enz. en lekkere eigen baksels om mee te nemen 

Kom lekker bij ons lunchen of zoek tussen de snuisterijen 

en zelfgemaakte creaties. 

 

Ook kunt u zelf aan de  

slag met de  

workshop: tekstbord maken.                           
 

 

 

 

De opbrengst van de herfstfair gaan naar IZB, GZB en CCC. 

Het geld voor CCC gaat naar Cathy Groenendijk die in Oeganda 

praktisch en financieel tienermeisjes helpt met hun opleiding. 

 

Noteer ook 24 november in uw agenda en geef u tijdens de herfstfair 

op voor een etentje in de Rank. De opbrengst gaat naar CCC  
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SAFINA 

HERFSTFAIR 
Wanneer: Zaterdag 16 november van 10.00 tot 14.00 uur 

Waar:   De Rank (tegenover de Grote of St. Michaëls kerk) 

 

We staan voor u klaar met koffie en gebak, wafels, 

oliebollen enz. en lekkere eigen baksels om mee 

te nemen. Kom lekker bij ons lunchen of zoek 

tussen de snuisterijen en eigengemaakte creaties. 
 

                                                                 

Workshop 

U kunt ook zelf aan de slag 

met het maken van een  

herfststukje. 

 

 

 

 

De opbrengst van de Herfstfair gaat naar IZB, GZB en naar het 

project Hoop en Herstel voor Syrië van Open Doors. 


