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Alle winkels van de Groene Passage openen hun 
deuren op deze zondagen en op het plein wordt het 
festival weer opgebouwd met allerhande kramen, 
heerlijke proeverijen, workshops, live muziek, de-
monstraties, lezingen en een superleuk kinderpro-
gramma, helemaal gratis!. 
Hou onze website in de gaten voor het volledige 
programma, en blok alvast zondag 8 oktober  en 
zondag 26 november in je agenda en kom gezellig 
met familie en vrienden.

15DE GROENE PASSAGE

Inmiddels in het Jubileumjaar al even gaande en 
kijken we terug op onder andere 2 zeer geslaagde 
Open Zondagen. Met een gevuld programma, veel 
gezelligheid en weergoden die ons bijzonder goed 
gezind waren, was het goed toeven op het festival-
plein voor de Groene Passage. En met nog een Ju-

bileumexcursie in september én 2 Open Zondagen 
in het verschiet is er ook de rest van 2017 nog van 
alles te beleven! Zo heeft onze 3e Zondag het thema 
‘Duurzaam geven en nemen’ en staat de 4e Zondag 
in het teken van de komende feestdagen onder de 
noemer ‘Winterse sferen’.

Festivalzondagen & sparen voor mooie producten

2017, HET JUBILEUMJAAR VAN 
DE GROENE PASSAGE

JUBILEUMSPAARACTIE

Van 4 september t/m 2 december kun je bij ons spa-
ren voor leuke en waardevolle artikelen. Bij elke be-
steding van € 10,- krijg je een zegel voor op je spaar-
kaart. Geen behoefte aan een cadeau voor jezelf? Je 
kunt je volle spaarkaart ook schenken aan Stichting 
Orion, dat wij ter gelegenheid van het 20-jarig be-
staan hebben geadopteerd. 
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WWW.DEGROENEPASSAGE.NL

4 ZONDAGEN FEEST!
26 NOV | 12.00-18.00u

winkelen • eten • beleven

#4 Winterse sferen
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4 ZONDAGEN FEEST!
8 OKT | 12.00 - 18.00u

winkelen • eten • beleven

#3 Duurzaam geven & nemen


