
 
 
 

 
Aan: Afdelingen, landelijke leden, leeskringen, regiovrouwen, projectvrouwen van Passage 
regio Overijssel/NOP en de leden van het Landelijk bestuur. 

Geachte lezers, liefhebbers van literatuur, 

Voor u hebben wij in het kader van Kunst- Cultuur en Literatuur een bijeenkomst met 
schrijver Bert Natter georganiseerd. Hij zal een lezing over zijn laatste roman “Ze zullen 
denken dat we engelen zijn” geven. Tijdens deze middag kunt u veel enthousiaste lezers 
ontmoeten. 

De heer Bert Natter, geboren op 19-01-1968 te Baarn, is schrijver, journalist, uitgever en 
wetenschappelijk onderzoeker bij het Rijksmuseum. Hij publiceerde diverse (jeugd)boeken 
en schreef in 2004 Het Rijksmuseum Kookboek. Zijn debuutroman was “De begeerte heeft 
ons aangeraakt “(2008). Zijn laatste roman, “Ze zullen denken dat we engelen zijn “ is één 
van de titels van de Boekentaal Mondiaal map 21. 

Donderdag 18 oktober 2018 in het Annahuis 
De Plas 8, 8102 CS in Raalte naast de Plaskerk. Tel. 0572-354729 
Parkeren op de Domineeskamp (blauwe zone). Raalte is ook goed bereikbaar per trein. 
 
Programma: 
Vanaf 12.00 uur Inloop, 
12.20 uur - Opening met aansluitend de lunch tot 13.15 uur  
13.15 uur - 14.00 uur: Lezing door Bert Natter 
14.00 uur - 14.30 uur: Pauze.  
In de pauze zijn er vrouwenkalenders te koop en boekhandel Bruna 
is met een boekenstand aanwezig. 
14.30 uur - 15.15 uur: Vervolg lezing door Bert Natter waarna de afsluiting volgt. 
 
Kosten 
Deelname aan de middag bedraagt €15,00 inclusief koffie, thee en een lunchbuffet. 
 
Aanmelden: (Vol = vol) 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 9 oktober a.s. via de link: 

https://kclmiddag18oktober2018raalte.eventbrite.nl, hier kunt u ook de entreebijdrage 

overmaken.  

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

Dieetwensen kunt u doorgeven aan Passage Servicepunt via: 

servicepunt@passagevrouwen.nl   

Met vriendelijke groet, 
Namens de projectvrouwen  Kunst- en Cultuur en Literatuur Passage Overijssel/NOP 

Sietske Koekkoek, Tel. 0618561945 en Aly van den Brink, Tel. 0572-354919 

Uitnodiging Kunst, Cultuur en Literatuurmiddag 18 oktober 2018, Raalte  


