
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UITNODIGING: 
 
 
Aan: afdelingen regio Zeeland, landelijke leden, regiocoördinatoren, landelijke bestuursleden 
en leeskringen in Zeeland. 
 

     Nijkerk, september 2019  
 
Geachte Passagevrouwen,  
 
Wij nodigen u van harte uit voor de dag van Kunst, Cultuur en Literatuur van Passage, 
christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging op dinsdag 5 november 2019  
In de Vredeskerk te Goes.  

Thema van de dag is Verlangen 
 

Middels deze uitnodiging willen we u laten weten hoe het programma er uit zal zien.  
Een programma waarbij u van harte welkom bent.  
De Boekentaal Mondiaal-mappen met boekbesprekingen staan in 2019-2020 in het teken 
van het thema Verlangen. De mappen zullen u op verzoek toegestuurd worden door 
Boekentaal Mondiaal, via BoekBeeldTekst.  
Dit thema is gebaseerd op ons jubileumjaar van Christelijke vrouwen organisatie.  
Deze dag is voor de dames van de leeskringen van Passage maar ook meelezende of 
geïnteresseerde vrouwen, gasten en niet-Passageleden zijn van harte welkom.  
Er is weer een boekentafel.  
 
Programma  
• 09.30 uur: Inloop met koffie/thee en koek.  

• 10:00 uur: Welkom door de regio coördinator van Zeeland: Corrie Roelse  
           Opening door onze dagvoorzitter: Ariene van Westen 

• 10:30 uur: Lezing van schrijfster Griet op de Beeck. 

• 12.00 uur: Literaire quiz.  

• 12:30 uur: Lunchpauze waarin u soep, koffie en thee wordt aangeboden.  

• 13:30 uur: Optreden van de Keltische band Windbroke.  

• 14.30 uur: Koffie/thee pauze  

• 15.00 uur: Vervolg optreden Windbroke  

• 15:30 uur: Sluiting. 
 
 
 
 
 



Tijdens het ochtendprogramma is schrijfster Griet op de Beeck aanwezig. 
Zij is onze gast en zal vertellen over haar boek: ‘Kom hier dat ik u kus’.  
Boekinhoud: Het boek gaat over het leven van Mona, dat in drie delen 
beschreven wordt. De personages in de roman zijn beschadigde mensen 
die ongewild anderen beschadigen. 
 
’s Middags zullen we verrast worden door de muziek van Windbroke. Neem 
vier muzikale Zeeuwse mannen-van-een-zekere-leeftijd, een grote dosis 

liefde voor authentieke Keltische 
muziek, een flinke bak humor en 
relativerend vermogen, en je krijgt de 
Zeeuwse folkband Windbroke! Hoe 
verschillend het pluimage van de heren 
ook mag zijn, de afzonderlijke 
ontdekking van het Keltische genre in de folkmuziek 
bracht hen jaren geleden samen. Windbroke en zijn 
voorlopers hebben een geschiedenis die teruggaat tot 
1995. De huidige bezetting ontstond in 2013. Sindsdien 
timmeren de mannen uit Vlissingen en omstreken 
behoorlijk aan de weg en is hun agenda gevuld met 

optredens, projecten en toertjes.  
 
Praktische informatie:  
Datum: Dinsdag 5 november 2019  
Aanvang: 10.00 uur  
vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar  
Afsluiting: omstreeks 15.30 uur  
Kosten: Deelname aan de dag kost € 18,00. Leden van Passage krijgen een korting en 
betalen slechts € 15,00. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en soep.  
Aanmelden  
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 28 oktober a.s. via: 
https://kcl5november2019goes.eventbrite.nl voor aanmelden en betalen. Let op! Betaling is 
aanmelding én entreebewijs. Er worden géén toegangskaarten verstuurd! Lukt betalen via de 
link niet, of heeft u dieetwensen, dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt tel 033- 
247 34 87 of via de mail: servicepunt@passagevrouwen.nl  
 
Datum en plaats:  
5 november 2019, GOES,  
de Vredeskerk, ds. W.H. vd Vegtplein 2, 4461 NG, tel.nr 0113-216281 
 
Hartelijke groet, 
namens de projectvrouwen  en regio coördinatoren van de regio Zeeland:  
Dicky de Feiter, Betsie Blook, Annemarie Bil, Mineke Bouterse en Corrie Roelse 
 
 
 

https://kcl5november2019goes.eventbrite.nl/

