
 
  

 

K.C.L.-dag, voor (Passage-) vrouwen, wonend in de stad en op het platteland.  

 

Aan: de Boekentaal Mondiaal-leeskringen en de afdelingen van Passage regio Utrecht en 

omliggende regio’s 

 

Betreft: KCL-dag: Kunst-, cultuur- en literatuurdag.  

Geachte lezers, cultuur- en kunstliefhebbers,  

Dit jaar wordt er weer voor enthousiastelingen  een KCL-dag georganiseerd. Middels deze 
uitnodiging willen we u laten weten hoe het programma er uit zal zien.   

De Boekentaal Mondiaal-mappen met boekbesprekingen staan in 2018-2019 in het teken van 

het thema Vervreemding. De mappen zullen u toegestuurd worden door Boekentaal Mondiaal, 

via BoekBeeldTekst.  

Tijdens het ochtendprogramma zal auteur Kees van Beijnum te gast zijn.  

Hij verzorgt een lezing en gaat met name in op zijn boek: Het mooie seizoen. Aansluitend kunt 

u de auteur beter leren kennen door hem vragen te stellen. Ook zal de auteur de tijd nemen 

om zijn boek te signeren. Na de lezing zal er een quiz zijn waarin u uw Kunst, Cultuur en 

Literatuurkennis kunt testen.  

Het middagprogramma wordt verzorgt door: De Culturele Apotheek. Al vele jaren schrijven zij 

literatuur voor als medicijn tegen alledaagse kwalen. Herkenning, inzicht, troost, een 

bevrijdende lach of afleiding: romans bieden het allemaal. 

De KCL-dag wordt een informatieve en gezellige dag, die relevant is voor élke afdeling van 

Passage. Een dag waar u veel gelijkgestemden zult ontmoeten. We hopen veel vrouwen van 

uw afdeling welkom te mogen heten op deze dag en vragen u ook om zoveel mogelijk anderen 

uit te nodigen voor de KCL-dag. Iedereen is van harte welkom, ook niet-leden!  

Programma   

• 10.00 uur: Inloop met koffie/thee en koek.  
• 10:30 uur: Welkom en opening door Doke Keijzer. 
•    10:45 uur: Lezing van auteur Kees van Beijnum 
•  11.45 uur: Literaire quiz.  
• 12:00 uur: Lunchpauze waarin u en lunch wordt aangeboden.  
• 13:00 uur: Optreden van De Culturele Apotheek 

• 13.45 uur: Koffie/thee pauze  

• 14.00 uur: vervolg optreden Culturele Apotheek  
• 15:00 uur: Sluiting.  

  



 
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 lunch.  
   

Datum en plaats:  
20 september  2018 – Gebouw “De Schakel”  Oranjelaan 10  3862 CX Nijkerk  Tel. 

: 033-246 08 04  

  

Aanmelden:  
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 10 september a.s. via de link: https://kcl-dag-

regioutrecht-20september2018.eventbrite.nl , hier kunt u ook de entreebijdrage overmaken.  

 

Betaling is entree-bewijs; er worden géén toegangskaarten toegestuurd!  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de projectvrouw van projectgroep Kunst, Cultuur en Literatuur van Passage en de 
regiocoördinatoren: Gertie van Dam, Dineke Mastenbroek, Ria Jongebreur en Reina 
Verhoef.  
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