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Regio Noord-Holland 
Elly Schornagel-Busé 
Venusstraat 13 
1562ZA Krommenie 
Tel. 075-6289745 
E-mail: ebuse1951@gmail.com  
 
 
 
Aan de afdelingsteams, landelijke leden en Leeskringen 
van regio NH: 
 
 

 

 

         Krommenie, 27 augustus 2018 
 
Beste vrouwen, 
 
In het kader van de landelijke Kunst-Cultuur-Literaire onderwerpen, nodigt de regio NH U uit voor een 
culturele dag op donderdag 1 november 2018. 
Deze dag wordt gehouden in De Schuilplaats, Rivierenlaan 283, 1442 PJ Purmerend. 
                      

Het thema is Vervreemding 

De K.C.L.-dag is een informatieve en gezellige dag, relevant voor élke afdeling van Passage. Waar 
voorheen de leden van de leeskringen kwamen, is deze dag nu een dag voor ieder lid. Een dag waar u 
veel gelijkgestemden kunt ontmoeten. We hopen veel vrouwen van uw afdeling welkom te mogen heten 
en we vragen u ook zoveel mogelijk anderen uit te nodigen. Iedereen is van harte welkom, ook niet-
leden! 

Het programma voor deze dag 
De ontvangst is vanaf 10.00 uur. 

Aanvang programma 10.30 uur -- ca. 15.15 uur. 

 
's Morgens spreekt Jos van Kan over zijn boek "Verre vader" 
Het is een fijnzinnige roman over het nemen van verantwoordelijkheid, over berusting en 
opstandigheid. 
Ook reeds gekochte boeken, zal hij signeren. 
Dit boek is ook opgenomen in de Boekentaalmap 20B. 
 
De lunch wordt U in de pauze gratis aangeboden. 
 
's Middags is er een presentatie van Dichterskring Waterland, o.l.v. Thea de Hilster. 
Het is niet alleen luisteren, maar U mag zelf ook aan de slag. 
 
De Vrouwenkalender 2019 is te koop € 7,50.  
Voor alle vrouwen die van kunst en meditatieve teksten houden. 
Ook leuk als cadeautje aan een familielid of vriendin te geven. 
 
Boekhandel Het Leesteken is ook aanwezig met het boek Verre Vader. 
Tevens zal de Dichterskring ook diverse bundels verkopen. 
 
Toegangsprijs 
De prijs is voor leden € 15,-- voor leden en voor niet-leden € 18,-- 
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U kunt, per afdeling, de tickets bestellen en betalen bij www.eventsbrite.nl 
(Let op de juiste datum en locatie) 
 
 
 
 
De betaalde toegangsbewijzen liggen dan per afdeling voor U klaar bij De Schuilplaats. 
 
 
 
Opgave: via het aanmeldformulier (zie bijlage) 
 
Wij hopen U te ontmoeten op 1 november. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de vrouwen van het Vrouwenplein, 
Elly Schornagel-Busé 
Regiocoördinator NH 

http://www.eventsbrite.nl/

