Voorzitter Ap Lammers
Hogestraat 51
6953 AR Dieren
Tel. 0313 496169
GSM 06 53394768
e-mail: info@oranjerie-dieren.nl

Dieren, 5 december 2010
Geachte Dames en Heren.
Mede namens onderzoeker Jeroen van Gessel, Diepenmaat Uitgeverij &
Ontwerpbureau en het Bestuur Stichting Vrienden van de Oranjerie
hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de boekpresentatie van het boek
“Buitenplaats Carolinapark Dieren”, op zaterdag 18 december 2010 in Zalencentrum
Theothorne, Callunaplein 77, Dieren.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur
14.00 uur

ontvangst
Welkom door voorzitter
Inleiding door onderzoeker Jeroen van Gessel
Korte toelichting op de productie van het boek door George

Diepenmaat
Overhandiging van de eerste exemplaren van het boek aan Mevr.
Blomberg
de heer Blomberg (voorzitter Hendrika Johanna Stichting)
Loco – Burgemeester de heer König
14.30 uur

Afsluiting door voorzitter.

Na afloop kan het door u en/of de bestelde boek(en) worden afgehaald bij de stand
in de zaal. Natuurlijk bestaat er dan ook de mogelijkheid om een boek te kopen.
Speciale vriendenprijs is tot en met die dag € 17,50. Bent u nog geen vriend, voor
minimaal € 25,00 per jaar bent u dit al. Maar schrijft u zich op deze dag in als vriend

van de Stichting Vrienden van de Oranjerie, kunt u het boek tegen deze speciale
vriendenprijs kopen. Niet vrienden betalen € 19,95 per boek.
Mede dankzij de financiële steun van de Hendrika Johanna Stichting en de
belangeloze medewerking van de onderzoeker Jeroen van Gessel en Diepenmaat
Uitgeverij & Ontwerpbureau komt de volledige opbrengst van het boek ten gunste
van de Oranjerie Dieren.
Vanaf 18 december 14.30 uur is het boek ook te koop Bij Bruna den Boef,
Callunaplein 108 en Spar Geersing, Cederlaan 25 Dieren.
Zowel Bruna den Boef als Spar Geersing doen dit ook zonder winstoogmerk.
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,
Stichting Vrienden van de Oranjerie Dieren

voorzitter

