UITNODIGING 3e KiwiKeynote 19 februari “spel en spelers in Brexit soap”
Beste
Als vervolg op onze eerdere KiwiKeynotes (Joost Lagendijk, Turkije en Frans Verhagen,
Trump) wil ik je graag wijzen op een nieuwe interessante lezing van Kiwanis Het Loo.
Deze keer een Keynote van Mathijs Schiffers ( FD-correspondent, Brexit specialist en
auteur van Brexitland) over de actuele stand van zaken rond de Brexit.
Zie de uitnodiging hieronder.
Ik zou het leuk vinden om je 19 februari te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,

Uitnodiging voor een interessante avond
op dinsdag 19 februari in De Boschvijver

Kiwanis Apeldoorn het Loo wil je graag uitnodigen voor de 3e KiwiKeynote, een
combinatie van een interessante spreker, een uitgebreid buffet en een donatie voor een
goed doel.
Na een oer-Hollands stamppotbuffet neemt Mathijs Schiffers, correspondent voor het
Financieele Dagblad in Londen en auteur van het boek Brexitland, ons op heldere en
humoristische manier mee in de ingewikkelde materie rond de Brexit; op plekken waar
je in de alledaagse media niet komt.
Opeenstapeling van politieke misrekeningen
Schiffers stelt de politieke hoofdrolspelers voor, verhaalt over zijn tocht langs de
verschillende uithoeken van het Verenigd Koninkrijk en diept de laatste stand van zaken
in de Brexit saga uit.

Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen.
Het wordt een verrijkende lezing op een cruciaal moment in de Brexit en zeker ook een
boeiend vervolg op de vorige, succesvolle KiwiKeynote. Neem gerust je partner of
vriend(in) mee!
De lezing vindt plaats op dinsdag 19 februari in restaurant De Boschvijver, JC Wilslaan
25 (ingang Apenheul) en het goede doel is Stichting Present. Meer informatie hierover
vind je op http://www.stichtingpresent.nl/Apeldoorn
Om 18.00 uur gaan de deuren open en staat een uitgebreid stamppotbuffet gereed. Om
20.00 uur begint de lezing.
Dankzij medewerking van spreker en locatie is het bedrag laag gehouden:
€ 35,00 voor de hele avond, inclusief uitgebreid buffet, de lezing, thee/koffie
en.............een schenking aan Stichting Present!
Mocht je verhinderd zijn voor het buffet, dan kun je ook alleen de lezing bijwonen.
Spreken lezing en doel je aan?
Wil je dan z.s.m. je deelname mailen naar kiwikeynote@icloud.com
en het juiste bedrag overmaken op NL55 RABO 0393 364135 t.n.v. Kiwanis
Apeldoorn het Loo o.v.v. de namen van de deelnemers en incl. of excl. buffet.
Inclusief buffet zijn de kosten € 35,00 per persoon, zonder buffet € 17,50.
We verwachten veel belangstelling.
Hartelijke groet en graag tot ziens op de 19e februari
Kiwanis Het Loo Apeldoorn

