
Ladies’Circle Utrecht – LC 17 presents Mees Kees in de Wolken – 19 januari 2020 

 
 

Ladies’ Circle Utrecht – LC 17 
zet zich dit jaar in voor  
“Stichting Petje Af Utrecht” in 
samenwerking met Kinepolis 
Jaarbeurs in Utrecht op 
zondag 19 januari 2020.  

Voor € 1.250 per jaar 
kan een kind via 
Stichting Petje Af 
Utrecht naar de 
weekendschool. Op 
de weekendschool 
leren kinderen alles 
over een bepaald beroep of sector. 
Daarnaast worden activiteiten 
georganiseerd die gerelateerd zijn aan 
kunst, cultuur of gezond gedrag.  

Stichting Petje Af Utrecht wil hiermee 
bijdragen aan de toekomst van 
gemotiveerde, talentvolle kinderen die het 
wat minder hebben en er zo voor zorgen 
dat deze kinderen niet buiten de boot 
vallen. Ladies’ Circle heeft zich ten doel 
gesteld om € 7.500,00 op te halen zodat 
we 6 kinderen naar de weekend school 
kunnen.  

Geniet samen van Mees Kees in 
Wolken op 19 januari 2020 bij 
Kinepolis, dan draag jij bij aan dit 
goede doel!  

 
Filmpakket voor € 15,00 pp 
inclusief :  

▪ ticket op 19 januari 2020 voor de 
film Mees Kees in de Wolken in de 
exclusieve Ladies Cirle zaal  

▪ welkom door Ladies Circle Utrecht 
en Stichting Petje AF Utrecht  

▪ drankje  
▪ popcorn 
▪ goedgevulde goodiebag  
▪ gratis parkeren naast Kinepolis*  

 

Tijden :  
15:30 uur  registratie  
16:00 uur  start film  
17:30 uur  einde film  

 
Film:  
Mees Kees in de Wolken  
“Tobias is te verlegen om Hasna mee te 
vragen voor een groot schoolfeest. Mees 
Kees heeft geen tijd om hem te helpen, 
want die probeert angstvallig Marie Louise 
te ontlopen omdat zij hem een ballonvaart 
cadeau heeft gedaan. Alles lijkt voor 
Tobias mis te gaan. Kan Mees Kees op 
tijd zijn hoogtevrees overwinnen en Tobias 
redden om het feest door te kunnen laten 
gaan?”   
 

Locatie:  
Bioscoop Kinepolis Jaarbeurs  
Jaarbeursboulevard 300 
3521 BC Utrecht 

Boek snel je ticket(s) op:  

https://www.eventbrite.com/e/mees-kees-
in-de-wolken-powered-by-ladies-circle-
lc17-tickets-83767365445 

 
 

We rekenen op 
je! Ladies’ Circle 
Utrecht - LC 17 
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