
 
 

 

 

 

 

Aan : alle passage afdelingen, regiocoördinatoren, landelijke leden, leeskringen, 

projectvrouwen in de regio’s van Friesland, leden van de KLC-werkgroep, leden van het 

landelijk Passage bestuur, Jacandra v.d. Broek.  

Ook belangstellende van de naastgelegen regio’s in Groningen zijn welkom. 

 

Akkrum, zomer 2018 

Geachte Passage vrouwen, 

Wij nodigen u van harte uit voor de dag van Kunst, Cultuur en Literatuur 
van Passage, Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging op donderdag 18 oktober 
2018 in de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA in Leeuwarden, tel. 058 - 2160908 

 
Het Thema is dit jaar: Vervreemding 
 
Dit thema is gebaseerd op de Boekentaal Mondiaal-mappen met boekbesprekingen 
van 2018-2019. U kunt deze mappen inzien op de K.C.L.-dag (bij de boekentafel) en 
eventueel opvragen via www.BoekBeeldTekst.nl 
 
De K.C.L.-dag is een informatieve, inspirerende en gezellige dag, relevant voor élke afdeling 
en Leeskringen van Passage. Ook meelezende of geïnteresseerde vrouwen, gasten en niet- 
Passageleden zijn van harte welkom. 
We hopen veel vrouwen te mogen verwelkomen en we vragen u ook zoveel mogelijk 
anderen uit te nodigen. Iedereen is van harte welkom! 
 
Het programma                                                                                 
Vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie/thee en koek. 
Om 10.30 uur welkom en opening door projectvrouw 
K.C.L. Passage Friesland, Dicky van Zinderen. 
 
Spreker Kees van Beijnum die een lezing zal houden over zijn 
(in 2017 uitgekomen) geschreven boek “Het mooie seizoen”.  
Een indrukwekkende roman over de onheilspellende verdwijning 
van een kind dat onder toezicht staat en het leven van Beatrijs, 
die probleemgezinnen ondersteunt, op z’n kop zet. 
  
Kees van Beijnum is een Nederlandse schrijver, auteur van zeer succesvolle romans  
als Dichter op de Zeedijk, Een soort familie, Paradiso, De oesters van Nam Kee en De 
offers, waarvoor hij werd bekroond met meerdere prijzen. 
 
Daarna volgt de altijd gezellige literaire quiz waaraan iedereen kan deelnemen. 
Om 12.30 uur is het lunchtijd met soep (zelf een broodje meenemen) en is er tijd voor  
ontmoeting en/of een korte wandeling.   
 
 
 
Zie volgende blz. 

     
 
 

http://www.boekbeeldtekst.nl/


 
 

 

 
 
 
 

 
Het middagprogramma begint om 13.30 uur (misschien eerder) met het optreden van  
“De Culturele Apotheker”, waarin 3 dames het idee achter de 
Culturele Apotheek laten zien en horen. Boeken, theater, muziek en 
beeldende kunst kunnen ontspannning, inspiratie en stof tot 
nadenken bieden. De dames Akke Visser en Marije Wilmink, met 
piano-begeleiding, hebben voor de KCL-dag iets bijzonders in petto, 
afgestemd op het thema: Vervreemding. 
Gevoelens van vervreemding: ze zijn geen mens vreemd. Wie denkt 
nu nooit: help, waar ben ik nou mee bezig. Bijna iedereen heeft wel 
eens het gevoel geleefd te worden en de regie kwijt te zijn! 
 
Om 15.45 uur wordt de dag afgesloten. 
 
Praktische informatie: 
Datum:  donderdag 18 oktober 2018 
Aanvang:  10.30 uur, vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar 
Afsluiting:  omstreeks 15.45 uur 
 
Plaats:  Kurioskerk, Julianalaan 38,  8932 AA  Leeuwarden  
             Tel. 058- 2160908   
Kosten:  inclusief 2 x koffie + koek, soep,1 x thee, 
               € 15,00 p.p. 
               € 18,00 p.p. voor niet leden. 
 
Aanmelden:   
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 oktober 2018  
Voor deze dag kunt u zich opgeven door op de volgende link te klikken: https://kcl-dag-

friesland-18oktober2018.eventbrite.nl Daarna kunt u opgeven met hoeveel personen u komt, 

uw naam en de afdeling. Tenslotte betaalt u via IDEAL de kosten. 

De bevestigingsmail van Event Brite kunt u uitprinten als toegangsbewijs of met uw 

smartphone tonen. 

Dieetwensen kunt u laten weten via: servcicepunt@passagevrouwen.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Regiocoördinatoren 
Projectvrouw KCL Passage Friesland, 
Dicky  van Zinderen  
Tel: 0566-651497 
E-mail: vanzind0@outlook.com 
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