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Van:
Verzonden:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte betrokkenen bij het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek,
Zojuist hebben wij namens vrijwel alle Gelderse culturele instellingen, dus niet alleen vanuit de Achterhoek maar
Gelderland-breed en vanuit alle culturele branches, bijgaande brief aan gedeputeerde Cultuur, de heer Drenth
verzonden.
U ontvangt de bief ter kennisgeving. U ziet dat wij een dringend beroep doen op de provincie in het helpen oplossen
van deze crisis en dat wij daarbij adviseren intensief contact te houden met alle gemeenten.
Namens de Cultuurcoalitie Achterhoek,

Ester van de Haar
Kwartiermaker Cultuur&Erfgoedpact Achterhoek
Directeur-bestuurder Gruitpoort
Hofstraat 2 7001 CD Doetinchem
0314 - 340 943
06 - 297 38 579
directie@gruitpoort.nl
www.cultuurenerfgoedpact-achterhoek.nl
www.gruitpoort.nl
Gruitpoort,

cultuurenerfgoedpactachterhoek

Van: Juliëtte Hofman [mailto:juliette.hofman@dru-industriepark.nl]
Verzonden: maandag 20 april 2020 14:26
Aan: pcdrenth@outlook.com
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CC: Haar van de, Ester <E.vdHaar@gruitpoort.nl>; droste@amphion.nl; Liesbeth Tonckens
(L.tonckens@erfgoedgelderland.nl) <L.tonckens@erfgoedgelderland.nl>; l.lagerweij@muzehof.nl;
roel@posttheater.nl; b.frolich@liemerskunstwerk.nl; Bruin (d.debruin@gigant.nl) <d.debruin@gigant.nl>; Pien
Houthoff <phouthoff@lux-nijmegen.nl>; E.hoek@gelderland.nl; janwesterhof@cultuuroost.nl
Onderwerp: brandbrief culturele Gelderse instellingen n.a.v. Covid-19-crisis
Geachte heer Drenth,
n.a.v. de maatregelen als gevolg van de Covid-19-crisis stuur ik u hierbij een brandbrief namens de gezamenlijke
culturele instellingen in de provincie Gelderland.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
mede namens de Gelderse culturele instellingen,
Juliëtte Hofman
Directeur
DRU Industriepark – broedplaats voor cultuur & innovatie
Hutteweg 24
7071 BV Ulft
T 0315 – 200150
Juliette.hofman@dru-industriepark.nl
www.dru-industriepark.nl
Het DRU Industriepark heeft permanente ruimte te huur. Kijk voor meer informatie op:
https://www.dru-industriepark.nl/zaalverhuur/zalen/reigers-etage
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is niet toegestaan, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van het DRU Industriepark. Het DRU Industriepark staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de
inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
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