
Diepenheim, 1 maart 2010

Beste Hofgenoot,

Een jaar gratis [id van Kunstvereniging Diepenheim
U bent niet gewend om post van Kunstvereniging Diepenheim te ontvangen.
En dat terwijt u ats Hofgenoot een jaar lang gratis [id van Kunstvereniging Diepenheim kunt zijn.
U wordt dan via uitnodigingen op de hoogte gehouden van onze activiteiten en u krijgt korting op
speciale uitgaven of publicaties van Kunstvereniging Diepenheim.

Misschien bent u vergeten zich aan te melden of l<ent u ons niet goed genoeg om lid te willen zijn.
Daarom witlen we u graag kennis met ons laten maken.

Kennismaking: uitnodiging voor opening met diner
Wij nodigen u uit om bij de opening van onze [entetentoonste[[ing 'Zachte witte blues' aanwezig
te zijn. Dat is op zaterdag 20 maart vanaf 16.oo uur. ln formatie over ons en over de
tentoonstetling vindt u in bijgaande uitnodiging.

Aansluitend aan de opening organiseert Kunstvereniging Diepenheim een speciaaI diner.
Genodigden kunnen, tegen betating van € 15,oo,- aan het diner deelnemen maar men moet zich
we[ opgeven want er zijn maar beperkt ptaatsen beschikbaar.
Als speciale kennismakingsactie bieden we de eerste vijf Hofgenoten die zich opgeven voor de
opening aan om met één persoon gratis mee te eten. Wanneer u met zijn tweeën komt, betaatt u

dus voor één. De actie getdt voor één pas, dus u ontvangt één gratis diner per pas.

Wij ontvangen u graag!
Omdat we graag witlen weten of u naar de opening komt, vragen we u om te reageren op deze
uitnodiging door u via de mail of tetefonisch bij ons op te geven, Vóór vrijdag 12 maart.
Geeft u wel even aan dat u een Hofgenoot bent? En hoe we u kunnen bereiken?
U kunt dan meteen doorgeven of en met hoeveel personen u bij het diner aanwezig zou wilten
zijn. Wij laten u zo sneI mogetijk of u 'in de prijzen' bent geva[[en.

Ons e-mail adres: info@kunstvereniging,n[; ons tetefoonnummer: 0547 - 352L43 (di. Vm vr.)

We ontvangen u graag!

Met vriendelijke groet,

Karin Klomp
(PR en educatie)
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