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Remco Lange

From: Stichting Tileng [info@tileng.nl]
Sent: donderdag 16 juli 2009 21:30
To: remco@carnero.nl
Subject: Benefiet Stichting Tileng

BENEFIET STICHTING TILENG / 12 SEPTEMBER 2009 
BENEFIET STICHTING TILENG, DE VOORVERKOOP IS 
BEGONNEN! / RAFFLES FURNITURE / NIEUW POSTADRES 
 

BENEFIET STICHTING TILENG, DE VOORVERKOOP 
IS BEGONNEN! 

Vanaf vandaag kunt u kaarten reserveren voor onze benefiet op 
zaterdag 12 september 2009. Net als voorgaande jaren kunt u 
weer van een gevarieerd programma genieten.  Naast artiesten als 
Wouter Muller en Wieteke van Dort,  zijn er ook Indonesische 
dansen,  lekkere  gerechten  en diverse standjes!   
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

  
 
In de voorverkoop kosten de kaarten € 12,50 per stuk. U doet dan 
automatisch mee met de tombola.  Ook dit jaar zijn er weer mooie 
prijzen te winnen. Kaarten kunt u bestellen door het geld over te 
maken op :   
  
Rekeningnummer 1237.98.965 
t.n.v. Stichting Tileng te Capelle aan den IJssel  
o.v.v. Benefiet en het aantal gewenste kaarten.   
  
U kunt ook via iDeal kaarten bestellen, ovv Kaarten Benefiet. Ga 
hiervoor naar onze website www.tileng.nl. Vergeet niet uw naam 
te vermelden. De kaarten liggen op de dag zelf klaar bij de ingang 
van Raffles Furniture.  
 
Natuurlijk kunt u ook op de dag zelf kaarten kopen, deze kosten dan 
echter € 15,00 per stuk.  
  
Graag tot 12 september! 

 

 
SPOTLIGHTS 

NIEUWSBRIEVEN / UW 
HULP IS NODIG / WERK-
WIJZE / WORD OOK 
DONATEUR  

ADVERTENTIES 

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: 
Koggerwaard 26, 2904 SC 
Capelle aan den IJssel 
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RAFFLES FURNITURE 

Net als in 2008 wordt de benefiet gehouden bij: Raffles Furniture 
 
Raffles is een bedrijf voor mensen die een warme, exotische sfeer in 
huis willen halen, vele Indonesische arts & crafts van hout en steen 
uit de gehele archipel. Volgens de vaste klanten hangt er bij Raffles 
een combinatie van hedendaagse Indonesische sfeer en tempo 
doeloe. Verscholen achter een teakhouten hek en een smeedijzeren 
poort versierd met een Balinees echtpaar, geheel afgezonderd van 
het stadse, vindt u Raffles in een landelijk gelegen oude en nieuwe 
boerenschuur. 
 
Adres: 
Kanaalweg 2-A 
2903 LS Capelle a/d IJssel 
010 4508017 
 
Google Maps: 
Bekijk hier de route naar Raffles Furniture 
 

 

 

NIEUW POSTADRES 

Postadres: Koggerwaard 26, 2904 SC Capelle aan den IJssel 
 
Bezoekadres: 1e Barendrechtseweg 58-62, Barendrecht 
 
Telefoon (tijdens kantooruren): +31 (0)180 -744 285 

 

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

Telefoon: 
+31 (0)180 - 744 285 
(tijdens kantooruren) 
 
Stichting Tileng is 
geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel in Rotterdam 
onder nummer 24307222 
 
Stichting Tileng is een 
Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) 

 

 

 


