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Remco Lange

From: Stichting Tileng [info@tileng.nl]
Sent: maandag 1 september 2008 22:30
To: remco@carnero.nl
Subject: Het is bijna zover! Kumpulan 2008

NIEUWSBRIEF KUMPULAN 2008 | JUNI 2008 
VVERTEL HET DOOR! DE KUMPULAN KOMT ER AAN! / 
BESTEL UW KAARTEN ONLINE! / PROGRAMMA KUMPULAN 
2008 / SPONSOREN KUMPULAN 2008 
 

VVERTEL HET DOOR! DE KUMPULAN KOMT ER AAN! 

Het zal u als lezer van onze nieuwsbrief vast en zeker niet zijn 
ontgaan, zijn we met Stichting Tileng druk bezig met het 
organiseren van de Kumpulan 2008. Een spetterende, maar bovenal 
gezellige dag die in het teken staat van de stichting. Bekijk het 
programma en het zal u niet ontgaan, dat er klinkende namen op 
het program staan, om u en alle andere betrokkenen een mooie dag 
voor te schotelen. 
 
Sinds kort hebben we een poster die de Kumpulan 2008 aankondigt. 
Deze poster word verspreid onder de verschillende sponsoren met 
de bedoeling nog meer bezoekers naar de Kumpulan te trekken. 
Vorig jaar werd de Kumpulan door maar liefst 150 mensen bezocht. 
Het zal u niet bevreemden dat we dit jaar op nog meer bezoekers 
hopen. Mensen die allemaal een ding gemeen hebben, namelijk het 
warme hart dat ze Stichting Tileng toedragen.  
 
U kunt daar vrij eenvoudig uw bijdrage aan leveren! Download 
vandaag nog de poster met het programma, print de poster uit en 
hang hem op. Het liefst zo zichtbaar mogelijk. Weet u nog een 
plekje bij een ander op het raam of de muur aarzel dan niet om ook 
daar een poster op te plakken.  
 
Download de poster hier! 
 
Wenst u liever een poster in A3 formaat? Neem dan even contact 
met ons op en wij zullen onze uiterste best doen om er voor te 
zorgen dat de poster bij u terecht komt. 
 
Als u meehelpt, dan is het enige wat wij nog kunnen hopen, een 
gezellige dag met mooi weer! 

 

BESTEL UW KAARTEN ONLINE! 

Kaarten zijn verkrijgbaar op 27 september 2008, aan de kassa van 
Raffles Furniture of met ingang van heden, in de voorverkoop via de 
website van Stichting Tileng. 
 
Kaarten kosten 20,- (inclusief 1 kop koffie of thee). De opbrengst 
van de kaartverkoop komt in zijn geheel ten goede aan Stichting 
Tileng. 
 
Gedurende Kumpulan zullen diverse versnaperingen en dranken 
verkrijgbaar zijn. U kunt daarvoor consumptiebonnen kopen. Deze 
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bonnen zijn verkrijgbaar bij de kassa van Raffles Furniture. Na 
aftrek van gemaakte kosten komt het restant ten goede aan 
Stichting Tileng projecten. 
 
Bestel uw kaarten online! 

 

PROGRAMMA KUMPULAN 2008 

AANVANG PROGRAMMA 10:45 UUR 
(u bent vanaf 10:00 uur van harte welkom, verwacht einde 18:00 
uur) 
 
Met optredens van: 
WOUTER MULLER 
ERNST JANSZ 
REGGIE BAAY 
ILLUSION 
 
MET VERDER O.A. 
KANTJIL, VERTELTHEATER MET SCHIMMELSPEL 
WORKSHOP WAJANGPOP MAKEN 
DIVERSE SCHRIJVERS SIGNEREN BOEKEN 
VERSCHILLENDE STANDS EN MASSAGE MOGELIJKHEID 
LEKKER INDISCH ETEN EN DRINKEN 

 

SPONSOREN KUMPULAN 2008 

De Kumpulan ten bate van Stichting Tileng op zaterdag 27 
september 2008 wordt moglijk gemaakt door:  

 

/ Ik wil geen nieuwsbrief meer ontvangen     / www.tileng.nl  
 

STICHTING TILENG 
 
Internet: 
www.tileng.nl 
 
E-mail: 
info@tileng.nl 
 
Bankrekening: 
1237.98.965 t.n.v. Stichting 
Tileng te Capelle aan den IJssel 
 
Postadres: 
Rivium Quadrant 90, 2909 LC 
Capelle aan den IJssel 
 
Telefoon: 
+31 (0)10-288 43 83 
(tijdens kantooruren) 
 
Fax: +31 (0)10-288 43 45 
 
Stichting Tileng is 
geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel in Rotterdam 
onder nummer 24307222 
 
Stichting Tileng is een 
Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) 
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