
 
 
Appingedam, 29 maart 2018 
 
 

Geachte Passagevrouwen, 

 
Wij nodigen u van harte uit voor de dag van Kunst, Cultuur en 
Literatuur van Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging op donderdag 27 

september 2018 
In de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren. 
 

Het thema is     Vervreemding 
 
Dit thema is gebaseerd op de Boekentaal Mondiaal-mappen met boekbesprekingen van 2018-2019.  
Meer informatie hierover kunt u vragen bij Boekentaal Mondiaal. 

De KCL-dag is een informatieve en gezellige dag voor élke afdeling en de leeskringen van Passage. 
Ook meelezende of geïnteresseerde vrouwen, gasten en niet-Passageleden zijn van harte welkom.  

Het programma  

Vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie of thee.  
 
Om 10.30 uur welkom en opening door projectvrouw en dagvoorzitter Afien Kloosterhof. 
 

Spreker Thomas Verbogt  over het boek Hoe alles moest beginnen.  
Een indrukwekkende roman over twee kinderen Thomas en Licia. Over de liefde, de 
tijd, en de kracht van het verzinnen. 
 
Thomas is een Nederlands schrijver die in 1981 debuteerde met de verhalenbundel 

De feestavond. Een veelzijdig schrijver van columns in onder meer De Gelderlander 

en Propria Cures, van verhalen, romans, toneelstukken en cabaretteksten, onder 

andere voor Nilgün Yerli. In 2011 schreef hij het Groot Gelders Dictee. Thomas 

Verbogt is een groot liefhebber en kenner van de strip Kuifje. 

 

Om 12.00 uur is de geheel verzorgde lunch en heeft u tijd voor ontmoeting en/of een wandeling. 

 

Om 13.00 uur de voorstelling Eén uit Duizend door Alina Kiers  

Een aangrijpende solovoorstelling over woningnood, het dorp en het buurtleven, maar ook over 

taboes, sociale controle en nog veel meer. In opdracht van stichting Berlagehuis.  

Alina Kiers is actrice, presentatrice en theatermaakster. Haar voorstelling gaat over 

het woningplan uit 1950 van burgemeester Ottevanger van Ulrum voor de nijpende 

woningnood op het platteland van Groningen. In twee jaar tijd werden in de 

Provincie Groningen in 30 gemeenten duizend nieuwe arbeiderswoningen 

gebouwd. Terwijl de woningen verre van monumentaal zijn, is het voor Groningen 

een mijlpaal op bouw- en volkshuisvestigingsgebied. 

 

Om 15.15 uur wordt de dag afgesloten.  

  

 



Praktische informatie: 

 

Datum: Donderdag 27 september 2018 

 

Aanvang: 10.30 uur 

vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar 

 

Afsluiting:  omstreeks 15.15 uur 

 

Plaats: Ontmoetingskerk Haren, tel.: 050 537 0115 

Sterremuurweg 4, 9753 AV Haren 

 

Kosten: inclusief koffie/thee en lunch  

€ 15,00 p.p. 

€ 18,00 p.p. voor niet-leden  

 

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 6 september a.s. via de link: https://kcl-dag-groningen-

27september2018.eventbrite.nl, hier kunt u ook de entreebijdrage overmaken.  

 

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

 

Dieetwensen kunt u laten weten via de e-mail bij servicepunt@passagevrouwen.nl   

Met vriendelijke groet, 
Namens de regiocoördinatoren en projectvrouw, 

 

 

Jannie Huisman – Haaksma 

Tel.06 20189214 
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