
WELKOM  
IN DE  

SNORFABRIEK!



Met de Snorfabriek willen we een originele en inspirerende 
combinatie van café-restaurant, galerie, winkel, atelier, 
bibliotheek, workshopcentrum en uitgeverij neerzetten.

Een creatieve hotspot waar alles beter smaakt.  
Een bruisend ecosysteem waar zowel introverte  

kunstenaars en extroverte praatjesmakers elkaar vinden. 
Waar termen als huisvlijt en hogere kunst hun betekenis 

verliezen en naadloos in elkaar overlopen.  
Een ontmoetingsplek waar je geïnspireerd raakt, vermaakt 

wordt, waar je je creatieve aspiraties de vrije loop kunt  
laten en waar je kunt genieten van die van anderen. 

Sla om die pagina!

LEUK DAT JE  
ER BENT!
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1  Sound Container
2  Uked
3  Flavourites/Martine
4  De goochelaar
5   Grasnapolsky/ 

Relax Mama
6  Snorkas
7  Bibliotheek
8   Ontwerpster Iva/  

video editor Jessy
9  Kwantumkeet

10  Stijlcoach Yolande
11  Kirsten Jassies
12  Afke de Groot
13  Grote Lege Ruimte
14  De Direktie
15  Horecaterras
16  Winkel
17  Receptie
18  Flowkas
19  Galerie How it stARts
20  Kapitaal
21  De caravans van Pet
22   Worstendom Haerkens/  

HotMos
23  En Publique
24  Tuinkas café-restaurant
25  Craftkeet
26  WC
27   Easy Aloha’s/ 

Suus Hesseling

Tenminste, dat is de bedoeling. Aan de Snorfabrikanten  
zal het niet liggen. Zij proberen met hun kunsten iedereen 

te verleiden iets te gaan dóen. Zo huizen er een  
worstenmaker, muzikant, ukelele-spelers, een goochelaar, 

illustrator, galerie, modeontwerper, schoenontwerper, 
schrijvers, deejays, vormgevers, kunstenaarscollectief, een 

stijlcoach, vintage groothandel, mediapartner Flow Magazine  
en Uitgeverij Snor. 
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EVEN VOORSTELLEN: 

DE SNOR
FABRIKANTEN

In de keten, pipowagens en 
zeecontainers huizen creatieve 
ondernemers die stuk voor stuk 

iets bijzonders meebrengen. 
Met z’n allen bij elkaar is het 

één grote bubbel van bruisende 
creativiteit.*  

*Alleen net even niet toen we deze foto maakten



STIJLCOACH YOLANDE AVÉ

Stijlcoach en personal shopper 
Yolande helpt vrouwen met de 
kwestie: ‘Ik heb een kast vol en 
niks om aan te trekken’, door met 
jou door je kast te struinen en alle 
net-nietjes te verwijderen en hon-
derden nieuwe combi’s te maken. 
Of je gaat met Yolande de stad 
in om helemaal opnieuw te be-
ginnen. Bij haar kun je de work-
shop Stijl & Kleding volgen. Hier-
in maak je een moodboard om 
inzicht te krijgen in je kledingstijl, 
je leert de kunst van het combine-
ren, je krijgt ontzettend veel tips 
over hoe je zelf je kledingkast 
kunt aanpakken en hoe je weer 
succesvol shopt zonder miskopen. 
And last but not least: persoonlijk 
stijladvies!
WWW.YOLANDEAVE.NL
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UITGEVERIJ SNOR

Snor is één van de weinige zelfstandige uitgeverijen in Nederland,  
en dan ook nog gerund door twee vrouwen: Claudette Halkes en  

Annemarieke Piers. Dat zit dus wel snor! Al meer dan tien jaar lang 
maakt Snor vrolijke, kleurrijke boeken, die ervoor proberen te zorgen 

dat mensen gewoon iets gaan dóen.

Daarnaast maakt Snor chocolade - o.a. voor Sissy-Boy, Bijenkorf en 
Linda Foundation (i.s.m. prijswinnend ontwerpbureau Studio Boot) – en 
organiseert Snor 2 x per jaar het Snorfestival. Ieder jaar komen meer 

dan 3.000 mensen hier met veel plezier op af. En nu heeft  
de uitgeverij er dus een fabriek bij.

WWW.DEWERELDVANSNOR.NL

VORMGEVERS EN PUBLIQUE

Al 10 jaar waren Martijn Boon 
en Inge van den Berg buren van 
Uitgeverij Snor in de oude studio. 
En waar zou Snor zijn zonder 
Inge en Martijn, die ervoor  
zorgen dat al die last-minute  
ingevingen uiteindelijk ook echt 
in druk verschijnen? En Publique 
moest dus wel mee naar de Snor-
fabriek. En dat deden ze graag. 
Een jaarverslag, jubileumuitgave, 
huisstijl, brochure, app, website…
Kan En Publique het maken?  
Nou en of! 
WWW.EN-PUBLIQUE.NL
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WORSTENDOM HAERKENS 

25 Jaar geleden zwaaide Steph 
Haerkens af van de slagers¬vak-
school. Hij werkte een hele tijd in de 
theatertextiel, maar in de Snorfabriek 
is hij weer aan de slag met zijn oude 
passie: ambachtelijk gemaakte  
worst onder de naam Worstendom 
Haerkens. Met eerlijk vlees van 
 varken en rund uit de Domstreek  
en een Low Footprint biedt Steph  
de heerlijkste kwaliteitsworsten aan. 
Nu al beroemd als Worst uit de  
Fabriek (ook lekker met een beetje 
HotMos-mosterd, aan het einde van 
een vergader- of brainstormdag).

/PAGES/WORSTENDOM- 

HAERKENS/1756677617936357

HOT MOS

In de Indische familie waarin Mos 
Slok-Soede werd geboren, speelde 
eten een grote rol. Hij hoefde nooit 
ver te zoeken naar de sambalpot.  
Inmiddels maakt Mos zelf zijn eigen 
kruidenmixen, salsa’s, pepers in het 
zuur en chutneys. Maar zijn grootste 
liefde is sambal. Nadat hij met één 
van zijn sambals de derde plaats 
won op het Dutch Chili Fest 2016,  
is hij een eigen label begonnen: 
HOTMOS – Hot Food & Spicy  
Products. In de Snorfabriek werkt hij 
aan zijn eigen recepten en producten. 
En geeft hij workshops sambal maken 
aan particulieren en bedrijven.
WWW.HOTMOS.NL

ANIMEREN MET SUUS

Suus Hessling maakt animatie-
filmpjes en allerlei decoren van 
papier. In de Snorfabriek zie je 
Suus bouwen aan haar decors, 
animeren of workshops geven 
aan kinderen en volwassenen.
WWW.SUUSHESSLING.COM

HOW IT STARTS

How it stARTs is een online galerie, 
die zich richt op het verhaal achter 
het kunstwerk. Ontdek de drijf-
veren van de kunstenaar, zijn of 
haar fascinaties en hoe een werk 
tot stand komt. Je kunt de kunste-
naar vragen stellen via de web-
site of een afspraak maken om  
de kunstenaar te ontmoeten.  
Zo wordt jouw kunstaankoop een 
bijzondere ervaring! De kunst van 
How it stARTS ontdek je op onver-
wachte, alledaagse plekken zoals 
bij de kapper of in het café of 
hier in de Snorfabriek. Op deze 
manier wil How it stARTS de 
drempel van de galerie weg-
nemen en kunst voor iedereen 
 beschikbaar maken.
WWW.HOWITSTARTS.NL

WWW.SUUSHESSLING.COM



TUINKAS 

Folkert van Vive le Vin reist normaal 
het hele jaar festivals af met zijn 
klassieke foodtrucks. Nu staat hij  
ook nog ‘s zes dagen per week op 
de leukste plek van Utrecht: in de 
Snorfabriek! In de verwarmde  
Tuinkas (o.a. ingericht door Wehkamp) 
kun je koffie- en theedrinken, taart 
eten en lekker lunchen.  
Of komen werken met je laptop.  
Vive le Vin verzorgt ook de catering 
van de workshops, borrels, vergade-
ringen en bijeenkomsten. 500 Man 
geeft hij zonder problemen hun  
natje en hun droogje.
WWW.VIVE-LE-VIN.NL
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CARAVAN, DE GROOTHANDEL  

& TRUFFEL

Een oude caravan verfraaien en  
opknappen was al jaren een heime-
lijke droom van Afke de Groot.  
Hiermee kwam ze naar de Snor-
fabriek, en bracht ze ook nog de 
Groothandel en Truffel met zich  
mee. Afke knapt een oude caravan 
op, maakt kussenhoezen met de  
Groothandel (van haar en zus Kim) 
verkoopt porselein van zus Kim en 
zorgvuldig geselecteerde vintage.  
Tijdens schoolvakanties en op  
festivals geeft ze workshops aan  
kinderen onder de naam Truffel.  
De technieken zijn eenvoudig,  
de materialen divers en het  
resultaat om blij van te worden.  
Truffel vragen een workshop tijdens 
een (kinder)feestje te verzorgen  
kan natuurlijk ook.

/DEGROOTHANDELUTRECHT

/TRUFFELWORKSHOPS



MARTINE SLUIJTER 

Eén dag in de week zit Martine Sluijter 
in de studio van Flavourites. Zij is  
auteur van het Snor-boek ‘Ontdek je 
Stad’. Als schrijver-in-residence werkt 
ze in de Snorfabriek aan nieuwe 
 projecten. Je kunt haar ook vragen 
voor het begeleiden van je creatieve 
brainstorm of als facilitator. Denk hier-
bij aan een workshop creatief denken 
en de workshop creatief faciliteren 
(doe het eens anders: creatieve werk-
vormen voor al je bijeenkomsten).

STUDIO PEONIA

Samen mooie dingen maken, dat is 
wat Jessy en Romy van Studio Peonia 
het liefst doen. De één door middel 
van video en fotografie, de ander met 
illustraties, maar allebei in een speel-
se, vrolijke en dromerige stijl. Studio 
Peonia geeft verschillende illustratie- 
en videoworkshops. Denk aan work-
shops over het inzetten van video 
voor jouw bedrijf, de kracht van  
Instastories, vloggen voor bedrijven, 
je eigen illustraties tot leven brengen 
en nog veel meer.
WWW.STUDIOPEONIA.NL

WWW.STUDIOPEONIA.NL
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WEBPORTAL FLAVOURITES

Van oude, afgedankte bouwkeet tot zelf ontworpen  
designstudio: dat is de werkplek van Natascha Klootsema,  

mede-eigenaar van webshopportal Flavourites.nl én  auteur van 
het Snor-boek Fun to Run. Natascha loopt zelfs marathons, en 

deelt haar hardloopinspiratie graag met iedereen die ook einde-
lijk wel eens van de bank wil komen en een  stukkie wil gaan 
 rennen. Ook in haar werk loopt Natascha graag hard: ze 
 organiseert Flavourites evenementen, MasterClasses voor  

webshopeigenaren (ja, die vinden in de Snorfabriek plaats), 
speurt de hele dag naar leuke webshops en deelt al deze  

tips via Flavourites.nl, haar blog en social media.
WWW.FLAVOURITES.NL



KAPITAAL 

Kapitaal is een grafische maak-
plek voor creatievelingen. In de 
Snorfabriek staat hun textiel-
carroussel waarop je zelfstandig 
leert zeefdrukken op T-shirts en 

tasjes. Kapitaal geeft workshops 
aan individuen en groepen.  
Ook voor (kinder)feestjes.
WWW.KAPITAALUTRECHT.NL

CRAFTEN IN CRAFTKEET

Interieurontwerper, stylist en  
illustrator Giselle Banel geeft 
workshops voor groepen tot 20 
personen. Illustratie/portret 
 schilderen op doek, moodboards 
maken,  collagetechnieken, 
papier mozaïek, monsters naaien, 
 servies beschilderen, werken  

met 3D-verf moodboards en 
 interieuradvies.  
De workshops zijn zowel op 
 vrijdagen als in het weekend 
 mogelijk, op  afspraak. Je volgt al 
een workshop vanaf €7,50 p.p.,  
inclusief materiaal.

/GISELLE-BANEL-292238607475406
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GOOCHELAAR LEONARD BOREAU  

Hij noemt zichzelf Tovenaar van het 
Leven, onze goochelaar Leonard 
 Boreau die de meest geniale trucs 
 uithaalt en ons met open mond achter-
laat. Gelukkig geeft hij ook work-
shops, waarin hij een paar tips van 
de sluier oplicht. Je kunt Leonard 
 Boreau voor lange of korte shows op 
een centraal podium zetten, tussen 

presentaties, aan tafel bij bedrijfs-
feestjes en bij borrels. Daarnaast is 
hij ook een begenadigd decorbouwer, 
kijk maar naar het houten kasteel en 
de Nijntje naast zijn blauwgestreepte 
keet in de Snorfabriek.
WWW.LEONARDBOREAU.NL

KIRSTEN JASSIES

Dé social mediagoeroe van Nederland, Kirsten 
Jassies, kan zelfs de meest verstokte offliner 
 enthousiast maken voor online media. Ze helpt 
bedrijven met hun social media strategie.  
Ze geeft trainingen, online learnings en (online) 
presentaties over Instagram, bloggen en samen-
werken met social influencers. Eerder werkte ze 
voor LINDA., Cliniclowns, Canon en de NPO. 
Kirsten schreef een boekje over Instagram, 
blogt op Frankwatching.nl, vlogt voor Franska.
nl en leert iedereen hoe je het best social 
 media kunt inzetten voor je bedrijf. 
WWW.JUSTK.NL  
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LLUSTRATOR/MODE-ONTWERPSTER IVA JANKOVIC

Iva Jankovic maakt slow-fashion, o.a. voor de winkel Puha 
in Utrecht. Ze maakt haar prachtige, en draagbare  

kledingstukken van haar label Mids met de hand. In ieder 
item stopt ze veel zorg en liefde en dat kun je zien.  

Je kunt bij haar workshops volgen waarin je oude T-shirts 
omtovert tot gehaakte mandjes. Raar maar waar.

MIDSARTWEAR.BLOGSPOT.NL



UKED

De ukelele is het leukste instrument om te leren spelen.  
Eenvoudig, laagdrempelig, vergevingsgezind en faalangst-
vrij. In een workshop van Uked leer je binnen twee uur een 
(leuk) nummer op de ukelele spelen, ook als je nog nooit 

eerder een instrument hebt vastgehouden. Uked importeert 
de mooiste handgemaakte ukeleles uit Portugal. En als je de 
uke na de workshop niet meer los wil laten (en je bent echt 
niet de eerste), dan is er de mogelijkheid om ’m te kopen. 

We’re here to get you uked. 
BIT.LY/GETUKED
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SOUNDCONTAINER

Frank Leenders bouwde een 
zeecontainer om tot geluidsdichte 
studio. Hij speelt er hier lustig op 
los en geeft muzikale workshops 
aan groepen vrijgezellen, 
 collega’s, families, verenigingen, 
maakt niet uit. Zing samen een 
bestaand nummer in, schrijf jullie 
eigen songtekst. Of maak een 
heel nieuw nummer. Je hoeft geen 
instrument te spelen, je hoeft zelfs 
niet te kunnen zingen. De studio-
sfeer, de groepsdynamiek en de 
muziek zorgen voor een onverge-
telijke belevenis.
Je kunt de workshop cd opnemen 
uitbreiden met een workshop 
vhuiskamerconcert in de Sound 
Container draait Frank z’n hand 
niet om. Ook voor kinderfeestjes.
CD-OPNEMEN-WORKSHOP.NL

WWW.SOUNDCONTAINER.COM

DEEJAY’S DE EASY ALOHA’S

De fijne muziek van de Easy Aloha’s 
maakt het nog gezelliger dan het al  
is in de fabriek. De speciale Snorf-
abriek-playlists zijn samengesteld 
door de Easy Aloha’s. Dat zijn Bas 
 Albers en Gerard Janssen. In de jaren 
negentig hadden ze het hitje ‘Aloha’. 
Als deejays gingen ze de wereld over 
met ‘dansbare Easy Listening’ en 
maakten ze muziek voor modeshows 
van G-Star. Ze schreven een society-
rubriek voor het Parool, columns voor 
Vrij Nederland en een filosofisch 
boek over gaten en andere dingen 
die daar zijn waar iets niet is.  
Nu werken ze aan de soundtrack  
van de documentaire De Race, over 
natuurkundigen die werken aan een 
kwantumcomputer. En verzorgen ze 
dus de muziek voor de Snorfabriek, 
ook tijdens life-events. Overigens is 
Gerard Janssen ook auteur van een 
heleboel bestsellende Snorboeken.
Luister thuis naar de Snorfabriekmix:
MIXCLOUD.COM/GERARDJANSSEN1



RELAX MAMA!

Elsbeth Teeling is de anchor woman van de Club van Relaxte Moeders (met 
op Facebook meer dan 140.000 volgers). En al heel lang auteur van Snor. 
In de Snorfabriek werkt ze aan haar blog, haar boeken en alles wat erbij 

komt. Je kunt haar voor bijeenkomsten vragen het intrigerende verhaal  
‘Van kantoormeisje tot Facebook-hit’ te vertellen. Daarnaast biedt Elsbeth  
de  Relax Mama workshop aan, want wie weet beter hoe dat moet dan  

Relax Mama herself? Relaxt moederschap lukt volgens Elsbeth alleen maar 
als je wel je eigen behoeften, maar niet jezelf (te) serieus neemt. Deze work-

shop kan variëren van 20 minuten tot een programma van twee uur. 
CLUBVANRELAXTEMOEDERS.NL

CARAVANS VAN PET

Een workshop caravan beschilderen, 
je had er misschien nog nooit van ge-
hoord, maar Pet van de Luijtgaarden 
doet niet anders. Een oude caravan 
metamorfoseert onder zijn leiding tot 
een waar kunstwerkje. Samen met je 
collega’s, vrienden en familie schilder 
je er op los en druk je je eigen unieke 
stempel op één van Pets sleurhutten. 
Op festivals kun je hem spotten met 
zijn caravans die zijn ingericht als 
musea onder de naam Tour 
 d’Artistique. Ook te boeken voor 
 expo’s met  verzameld werk: flippo’s, 
G.I Joes,  kikkers en nog veel meer.  
En Pet geeft ook workshops creatief 
met afval.
WWW.HOTSTAR.NL

SILVIO ZANGARINI

Onze huisfotograaf Silvio Zangarini 
maakt de meest mooie foto’s. Niet 
 alleen tijdens Snor-evemenenten, ook 
kunst, papiersculpturen, interieurs en 
architectonische hoogstandjes zijn 
niet veilig voor zijn lens. Dat klinkt 
enger dan het is, want gefotografeerd 
worden door Silvio is  altijd een feestje. 
Voor ieder evenement is hij te boeken.
SILVIOZANGARINI.COM

ZANGARINI-PHOTOGRAPHY.COM
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WINKEL

MEDIAPARTNER FLOW MAGAZINE 

Snor & Flow delen de liefde voor papier en illustraties.  
Daarnaast staat Flow voor klein geluk, andere keuzes maken 

en simpeler leven, en vooral wat minder haast te hebben.  
Al de dingen komen samen in de Flowkas in de Snorfabriek  
in Utrecht, waar Flow in samenwerking met Monique van  

HappyMakersBlog.com creatieve workshops organiseert in  
de eigen kas.

De redactie van Flow vergadert of werkt regelmatig zelf in de 
kas, er zijn plannen om offline-onthaast-mindfulness-momenten 

te organiseren en Flow nodigt creatieven vanuit de hele  
wereld uit om er een paar dagen te komen werken. Deze kas  

is ook te huur voor workshops en vergaderingen.
WWW.FLOWMAGAZINE.NL

In de winkel van de Snorfabriek slaag je altijd voor een bijzonder cadeau. 
Van de boeken én chocolade van uitgeverij Snor, tot de mooiste en  

leukste Engelstalige titels, van lekkere handcrème tot prachtige geïllustreerde 
blikjes Portugese sardientjes. Van opgezette vogels tot houten ringen  

en van vintage dressoirs tot een planten- en bloemenabonnement.  
Alles geselecteerd door Annemarieke en Claudette zelf. En wie ze een  

beetje kent, weet dat zij véél verstand hebben van shoppen. Wees er dus 
snel bij, want voor je het weet hebben ze hun eigen winkel leeggekocht.
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Jezelf een beetje Snorfabrikant 
voelen kan door een van onze
units te huren om er te vergaderen, 
werken, te brainstormen of privé  
te lunchen of dineren. 

KWANTUMKEET
De roze Kwantumkeet voor 20 – 25 
personen, is ingericht met spullen van 
Kwantum door bloggers Zilverblauw 
en Bubblemint.

SNORKAS
De prachtige kas van Snor staat in 
een rustig hoekje van de fabriek. Je 
kunt er met ongeveer 20 personen 
vergaderen of een presentatie hou-
den.

FLOWKAS
De kas van Flow Magazine is inge-
richt met spullen van de Flow en  
geschikt voor maximaal 20 personen. 
Hij staat midden in het gedruis van  
de Snorfabriek, naast de winkel en 
vlakbij de horeca en toilet.

OOK TE HUUR BIJ JE RUIMTE
 » Beamer
 » Flipover
 » Scherm
 » Catering
 » Diverse workshops 

BEGELEIDING
Wil je je brainstorm creatief laten 
 leiden? Dat kan, vraag informatie  
aan bij verhuur@snorfabriek.nl

GROTE GROEPEN
Ook grotere groepen kunnen een plek 
krijgen in de Snorfabriek.En hoewel 
we gek zijn op verjaardagsfeesten en 
bruiloften, hosten we ze niet. We willen 
geen geluidsoverlast veroorzaken en 
zo bonje krijgen met de buren.

FLEXWERKEN
Flexwerken kan ook bij ons. In de 
Tuinkas van de horeca, in de open 
ruimte ergens, de bieb of in een van 
de kassen als ze niet verhuurd zijn. 
Check dit even bij de balie als je  
zeker wilt zijn van een plekje.

VERGADEREN
OF BRAINSTORMEN
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 Achter de witte klapdeuren tussen de 
twee zeecontainers staart je de Grote 

Lege Ruimte aan. Soms dan, want vaker 
is ‘ie verhuurd voor bedrijfs evenementen, 

werkplaatsactiviteiten of een zakelijk 
 festival. Met of zonder het inschakelen van 

onze Snorfabrikanten is een  evenement 
in de Grote Lege Ruimte altijd een feest. 

Voor véél personen.

GROTE  
LEGE 

RUIMTE

28   S N O R  F A B R I E K

FAQ

HOE LANG MAG DE SNORFABRIEK OP  

DEZE PLEK BLIJVEN?

We zitten hier op tijdelijke basis. Uiteindelijk 
wordt het gebied waar ook deze NS-Loods 
staat, omgeturnd tot een nieuwbouwwijk: 
Wisselspoor. Zolang het bestemmingsplan 
niet gewijzigd is, kan de projectontwikkelaar 
niet beginnen met verbouwen en mogen wij 
laten zien wat we in huis hebben. Naar alle 
waarschijnlijkheid moeten we eind 2017 het 
veld ruimen.

WAT KUNNEN BEZOEKERS 

HIER DOEN?

Ieder weekend valt er iets te 
beleven. Van een workshop 
ukelele spelen en stempels 
 maken, tot worst proeven en 
 leren fotograferen. Maar je 
kunt natuurlijk ook gewoon  
in het café-restaurant niksen. 
Of je laptop openklappen.  
Of in de bieb een beetje lezen  
of een spelletje doen. Ping-
pongen mag ook. Tafelvoetbal-
len. Poolen. Voor je uit staren. 
Net wat je wilt. Of deze 
 tekening inkleuren!

WAAROM HEET DE SNORFABRIEK  

SNORFABRIEK?

Dat komt omdat de initiatiefnemers  
(Claudette Halkes en Annemarieke Piers), 
ook eigenaars van Uitgeverij Snor zijn.  
En die naam komt weer van ‘Dat zit wel 
snor’. Dat dat niet gelogen is, zie je  
natuurlijk meteen.

HOE IS ’T ZO GEKOMEN?

Claudette en Annemarieke stuitten 
op deze NS-loods in hun zoek-
tocht naar een overdekte plek 
voor het Snorfestival. Toen de ont-
wikkelaar liet vallen dat de loods 
een jaar leeg zou staan, wisten de 
twee uitgevers niet hoe snel ze 
hun Mobiele Eenheid van bevriende 
kunstenaars met bouwketen, 
 tuinkassen en pipowagens naar 
binnen moesten rijden om de 
 vrolijke kunstzinnige no-nonsens 
365 dagen per jaar te kunnen  
delen met de rest van de wereld.

WAAROM HEET DE SNORFABRIEK  

SNORFABRIEK?

Dat komt omdat de initiatiefnemers 
(Claudette Halkes en Annemarieke 
Piers), ook eigenaars van Uitgeverij 
Snor zijn. En die naam komt weer van 
‘Dat zit wel snor’. Dat dat niet gelogen 
is, zie je natuurlijk meteen.
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Regelmatig vinden er leuke 
feestjes in de Snorfabriek plaats. 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief 
op www.snorfabriek.nl om op  

de hoogte te blijven.



www.snorfabriek.nl
2e Daalsedijk 14a, t.o. 151, Utrecht

TOT ZIENS IN DE SNORFABRIEK!

di-vrij 10.00 - 18.00
za:10.00 - 17.00
zo: 12.00 - 17.00
maandag gesloten


