UITNODIGING: KOM NAAR DE

GROENE HART DAG
op zaterdag 28 september a.s. tussen 10.00-16.00 uur
bij De Baanderij in Gouda (bij regen in naastgelegen hal)

HET TERREIN IS VERANDERD IN EEN BRADERIE
 Kom genieten van alles wat het ‘Groene Hart’ te bieden heeft
 Open huis bij De Baanderij en neem een kijkje
KOM
in de wereld van de hulpverlening
O
OK!
 Gezellige braderie met tal van activiteiten
 Fotoshoot in een brandweerwagen en ambulance
 Proeven & verkoop van onbespoten fruit, zo uit de boomgaard
 Vers geperst fruit
 Echte boerenkaas, zelfgemaakte jam en ijs
 Neem gerust uw kinderen mee,
voor hen is er van alles te beleven
 Live muziek

Z.O.Z.

MET UW
IK EEN
KOMST HEB MST!
KO
BETERE TOE
NAAR
OPBRENGST PLAN
O
R
STICHTING P W
U
O
B
VOOR
BOSNIË
KINDERHUIS

GRAAG NODIGEN WIJ U UIT!

Laat u verrassen tijdens deze (open)dag met gezelligheid, lekkernijen en
vermaak. Het terrein is veranderd in een braderie met heel veel ‘Groene Hart’
producten zoals oude appel- en perenrassen, boerenkazen, honing,
verse sappen en bloemen. Geniet mee van de kofﬁe met vers appelgebak,
limonade, snoep en heerlijke poffertjes. Ook zijn er o.a. brandweeractiviteiten,
kofferbakverkoop met tweedehands koopjes en speelgoed en zijn er prachtige
oldtimers te bezichtigen!

VOOR DE KINDEREN

Een illusionist, schminken, luchtkasteel, ponyrijden, schaapjes
vertroetelen, koemelken, levensgroot vier op een rij en nog veel meer!

OPEN HUIS

Alle deuren staan die dag wijd open om iedereen kennis te laten maken met
alles wat De Baanderij voor hulporganisaties doet. Zo staan er verschillende
hulpgoederen en voertuigen klaar voor vertrek. Tevens is er informatie over de
activiteiten van het kinderhuis Emmaus.

BELANGRIJK! OPBRENGST NAAR KINDERHUIS

Van alles wat die dag verkocht wordt is de netto opbrengst voor Stichting
Proplan, bestemd voor de nieuwbouw van het kinderhuis Emmaus in Bosnië en
wordt met 55% verhoogd door Wilde Ganzen. Kortom, noteer 28 september
en geniet van een dag met voor elk wat wils. WELKOM!
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Tot 28 september!
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