
Stichting Pelita organiseert op vrĳdag 1 maart weer een Indische Eettafel in Nĳmegen. Hier kunt u in een 
gezellige sfeer genieten van een heerlĳke Indonesische maaltĳd. Er zal ook gelegenheid zĳn om vragen te 
stellen over de diensten van Pelita.

De kosten voor deze gevarieerde maaltĳd, inclusief nagerecht, bedragen slechts € 10,-. Consumpties zĳn 
tegen redelĳke prĳzen verkrĳgbaar. Het is geen buffet, u wordt aan tafel bediend door onze vrĳwilligers. Let 
op: U kunt geen tafel reserveren, wel een maaltĳd en een zitplaats. Op deze manier komt u ook eens aan de 
praat met een ander. Gezellig toch?

U wordt verzocht zich tĳdig (maar in elk geval uiterlĳk 22 februari) voor de Indische Eettafel op te geven 
uitsluitend via steunpuntnĳmegen@pelita.nl of per post door inzending van deze strook (kan ook in de 
postbus van Pelita bĳ het OBG). Er kan niet gebeld worden.
Wees er snel bĳ, want er is beperkt plaats.

Als u zich heeft opgegeven, maar er is helaas iets tussengekomen, laat het ons dan 3 dagen van tevoren 
weten. Dan kunnen wĳ andere belangstellenden benaderen. Zonder afmelding wordt de maaltĳd helaas bĳ 
u in rekening gebracht omdat wĳ dan de kosten al hebben gemaakt. Wĳ vragen hiervoor uw begrip.

Namens Stichting Pelita, 
Peter van Riel

Wilt u niet meer in ons bestand blĳven, laat dit dan weten aan steunpuntnĳmegen@pelita.nl

Ik geef mĳ op voor de komende Indische Eettafel (maximaal 4 personen)

Naam 1:

Naam 2:

Naam 3:

Naam 4:

Stuur de bon in gefrankeerde enveloppe voor 22 februari naar:
Stichting Pelita, Professor Cornelissenstraat 2, 6524 PJ Nĳmegen.

U kunt hem ook in onze postbus naast de receptie deponeren. Dat scheelt u een postzegel.

Locatie:  

Grand Café De Borger (OBG)
Prof. Cornelissenstraat 2
6524 PJ Nĳmegen
(langs de receptie rechtdoor)

Datum en tĳd:

Vrĳdag 1 maart
Van: 13.00 tot 15.00
(inloop vanaf 12.30 uur)
Prĳs: € 10,-
Betaling ter plekke.

Bereikbaarheid:

Goed bereikbaar met de bus 
die stopt aan de Groesbeekse-
weg ter hoogte van de kazer-
nes. De auto kunt u parkeren 
in de zĳstraten.

Aanmeldingsstrook (langs deze lĳn afknippen)


