
VOOR DE GEVOELIGE MENSCH

SHIP TO:

TAXUSSTRAAT 20
3061 HT ROTTERDAM
HOLLAND

Hoe gaat het met jou?
Misschien hebben we elkaar onlangs nog gesproken 

of is het alweer wat langer geleden datwij contact 
hadden of samen een project deden. Te lang wat ons 

betreft. Daarom nodigen we je graag uit om weer 
eens bij te praten.

Wij zijn Eelco Romeijn en Reinier van der Horst.
Sinds 2003 delen we een prachtig kantoor, koelkast en 

espressomachine aan de Taxusstraat in Rotterdam 
Kralingen. En we delen de liefde voor het vertellen van 

visuele verhalen. Reinier als vormgever, illustrator en 
animator, Eelco als �lmmaker en producent van 

digitale media zoals websites en apps.

Op 27 mei organiseren we een gezellige, informele 
middag waar je ook wat aan kunt hebben. We 

koppelen dan niet alleen onze netwerken en 
schenken een borrel, maar ook bieden we drie 

bezoekers de gelegenheid vijf minuten te 
presenteren op onze zeepkist. 

Heb je een verhaal dat voor de aanwezigen 
interessant kan zijn? Laat het ons weten via 

spreken@poi-creatives.nl ! 
Het publiek bestaat voornamelijk uit mensen die zich 

bezig houden met media en communicatie. 
Deze brief is ook een manier om ons omvangrijke 

adressenbestand te actualiseren. Drie maal per jaar 
willen we je op deze manier een update versturen met 

nieuws en tips over communicatie, �lm en 
vormgeving. We gaan je dus beslist niet spammen. 

Desondanks geen belangstelling, meld je dan af .
Heb je zin om te komen? Leuk! Laat het dan svp even 

weten met een mailtje. Je bent welkom
tussen 15.00 en 19.00 uur aan de Taxusstraat 20 

in Rotterdam.

Eelco Romeijn
POI Creatives
06 24257155

eelco@poi-creatives.nl

Reinier van der Horst
RvdH
06 20992178
info@reiniervanderhorst.nl

UITNODIGING
Heb je een verhaal 

dat voor de aanwezigen 

interessant kan zijn? 

MAAK JE EIGEN
ZEEPKISTJE EN...

... PRINT OOK EEN 
SILHOUETTE

Laat het ons weten via 
spreken@poi-creatives.nl
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