
 

 

 
Aan de afdelingen van Passage,  
leeskringen van Boekentaal-Mondiaal,  
en belangstellenden uit de regio Gelderland/Flevoland. 
 
Ook belangstellende uit de regio Utrecht zijn welkom (aan de regio coördinatoren van 
Utrecht het verzoek deze uitnodiging door te sturen naar de afdelingen, eventueel via het 
Passage Servicepunt. 
 
 
 
 
Beste lezers, cultuur-en kunstliefhebbers, 
 
We zijn blij dat we u dit jaar een KCL-dag (Kunst Cultuur en Literatuurdag) kunnen 
aanbieden. In het voorjaar hebben we u daar al van op de hoogte gebracht. Maar nu zijn we 
zover dat we u het definitieve programma kunnen aanbieden. 
De dag is op 4 oktober 2018 in Theater Theothorne, Callunaplein 77 te Dieren. 
 
Het thema van deze dag is Vervreemding. 
In de ochtend zal Tommy Wieringa over zijn boek De heilige Rita praten.  
Paul Krüzen woont al zijn leven lang met zijn vader in een Saksische 
spookboerderij aan de Duitse grens. Eens zorgde zijn vader voor hem, nu 
zorgt hij voor zijn vader. In de halve eeuw die intussen verstreken is hebben 
ze hun dorp sterk zien veranderen. De wereld is in beweging gekomen. 
 

Na de lezing van Tommy Wieringa zal Paul Mulder, zanger en columnist 
voor de Liemerse editie van de Gelderlander, met zijn humorvolle en vrolijke 
programma ons raken. Want het leven komt in zijn liedjes in de volle omvang 
van het leven naar voren. Hiermee toont Paul Mulder zich een begenadigd 
solozanger en spreker.  

Zijn liedjes worden afgewisseld met voordrachten uit zijn columns.  
 
Na de lunch zal kunsthistorica Maria Driessen ingaan op vergeten voedsel.  
Gelderse smaken op schilderijen en de rol van eten in kunsthistorisch 
perspectief. 
 
Na afloop kunnen we kennis maken met de Gelderse smaken waar wij van zijn 
vervreemd. Dit onder het genot van een drankje. 
 
De KCL-dag belooft een gezellige, informele dag te worden waar we veel informatie krijgen 
over kunst, cultuur en  literatuur en waar bij een rijk gevulde dis ruim tijd is om met 
gelijkgezinden in gesprek te komen. 
 
We hopen op veel Passageleden en belangstellenden en kijken uit naar uw komst. Neem 
gerust uw buurvrouw of vriendin mee. Samen een bijzonder dagje uit! 
   
Programma -   Vervreemding 
 
10.00 uur  Inloop met koffie/thee en iets lekkers 
10.30 uur Welkom en opening door Koos Klunder 
10.40 uur Tommy Wieringa / De heilige Rita 
12.00 uur Paul Mulder met zijn liedjes en vrolijke teksten 
12.40 uur Pauze met een overheerlijke lunch 
14.00 uur Maria Driessen / Gelderse smaken in kunsthistorisch perspectief 
15.00 uur Afsluiting van de dag door Anja Enserink 
15.10 uur Napraten onder het genot van een hapje en drankje 

 

 

 

 



 
 
 
 
Wilt u een vegetarische soep en/of broodbeleg of hebt u andere dieetwensen dan kunt u 
deze doorgeven aan Koos of Anja. 
 
Kosten 
Voor leden van Passage €15,- 
Voor niet-leden €18,- 
 
Voor deze dag kunt u zich opgeven door op de volgende link te klikken: https://kcl-
dag4oktober2018dieren.eventbrite.nl. Daarna kunt u opgeven met hoeveel personen u komt, 
uw naam en de afdeling.  
Tenslotte betaalt u via IDEAL de kosten incl. de lunch. 
De bevestigingsmail van Event Brite kunt u uitprinten als toegangsbewijs of met uw 
smartphone tonen. 
 
Een hartelijke groet en we kijken uit naar uw komst,  
de regio-coördinatoren Oost-Gelderland 
 
Koos Klunder  
Tel: 0315-653168 
Email: koosklunder@gmail.com 
 
Anja Enserink 
Tel: 0049-2874 900139 
Email: fam.enserink@gmail.com 
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