Dag Vrouwen van Nu,
Al enkele jaren verzorgen Tuinen Mien Ruys uit Dedemsvaart in de winter lezingen o.a. bij Vrouwen van
Nu.
Afgelopen seizoen hebben wij ook enkelen Vrouwen van Nu groepen mogen bezoeken.
Voor deze winter hebben wij nog geen uitnodiging ontvangen en daarom stuur ik u deze mail
om de Tuinen Mien Ruys bij u onder de aandacht te brengen.
De tuinen in Dedemsvaart zijn het levenswerk van Mien Ruys, een van de belangrijkste tuinarchitecten van
de 20e eeuw.
Tijdens een lezing van ongeveer 1,5 uur vertellen wij over de Tuinen in Dedemsvaart.
Aan de hand van een presentatie nemen wij u mee door de Tuinen en vertellen over de geschiedenis, Mien
Ruys, de 30 verschillende tuinen.
We laten u mooie beelden zien van de verschillende tuinen, door de seizoenen heen.
Kortom een inspirerende en boeiende avond !
Wij geven lezingen op locatie. De kosten daarvan zijn €125,- per lezing (2x 45 minuten, eventueel zonder
pauze is ook mogelijk)
exclusief reiskostenvergoeding á €0,30 per kilometer.
Mocht u interesse hebben, dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet, Al enkele jaren verzorgen Tuinen Mien Ruys uit Dedemsvaart in de winter lezingen
o.a. bij Vrouwen van Nu.
Afgelopen seizoen hebben wij ook enkelen Vrouwen van Nu groepen mogen bezoeken.
Voor deze winter hebben wij nog geen uitnodiging ontvangen en daarom stuur ik u deze mail
om de Tuinen Mien Ruys bij u onder de aandacht te brengen.
De tuinen in Dedemsvaart zijn het levenswerk van Mien Ruys, een van de belangrijkste tuinarchitecten van
de 20e eeuw.
Tijdens een lezing van ongeveer 1,5 uur vertellen wij over de Tuinen in Dedemsvaart.
Aan de hand van een presentatie nemen wij u mee door de Tuinen en vertellen over de geschiedenis, Mien
Ruys, de 30 verschillende tuinen.
We laten u mooie beelden zien van de verschillende tuinen, door de seizoenen heen.
Kortom een inspirerende en boeiende avond !
Wij geven lezingen op locatie. De kosten daarvan zijn €125,- per lezing (2x 45 minuten, eventueel zonder
pauze is ook mogelijk)
exclusief reiskostenvergoeding á €0,30 per kilometer.
Mocht u interesse hebben, dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Monique Bruins Slot
Stichting Tuinen Mien Ruys
Moerheimstraat 84
7701 CG Dedemsvaart
IBAN: NL50 RABO 0312 9215 43
T: +31(0)523-614774
E: tuinen@mienruys.nl
I: www.tuinenmienruys.nl

