
Rotterdam, februari 2013

Op 23 maart aanstaande organiseert Atomic Energy Drink in samenwerking met het vernieuwde Hilton Hotel 

in Rotterdam een spetterende feestavond! Dit feest staat garant voor een fantastische avond waarbij 

uw smaakpapillen in de watten worden gelegd terwijl Ger Vos met een gezelschap aan artiesten voor 

spectaculaire, hilarische en vooral swingende momenten zorgt. Tijdens deze avond wordt tevens een 

veiling gehouden waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan Stichting Pallieter.

Stichting Pallieter heeft als doel geld in te zamelen om ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieke kinderen meer 

kwaliteit van leven te geven. Dit gebeurt onder andere in kinderhospices. Hier krijgt het kind optimale verzorging en 

begeleiding in een zo goed mogelijk gezinsvervangende omgeving. Stichting Pallieter is er trots op dat zij de afgelo-

pen jaren zoveel wensen van kinderhospices en andere voorzieningen voor ongeneeslijk zieke kinderen heeft kunnen 

vervullen. Vandaar dat wij graag de stichting willen ondersteunen om dit te kunnen blijven doen. Dit kan echter enkel 

met ieders steun en hulp, ook dat van u! Voor meer informatie over de stichting; www.pallieterhelpt.nl.

RESERVEER UW TAFEL!

Deze dinershow wordt een spectaculaire avond waarbij het uitstekend netwerken is. Wilt u uw relaties of personeel 

trakteren op een wervelend avondje uit inclusief viergangendiner, mooie wijnen, spectaculaire optredens en tevens 

het goede doel ondersteunen? Dan bieden wij de mogelijkheid om een tafel te reserveren!

De kosten per tafel voor 10 personen € 1.500,- excl. BTW. De kosten voor een VIP-tafel voor 10 personen 

€ 2.500,- excl. BTW

Speciaal voor deze feest avond kunt u een overnachting met ontbijt tegen een gereduceerd tarief in Hilton Hotel te 

Rotterdam boeken. Voor meer informatie, inschrijven van tafels en/of het boeken van een overnachting kunt u onze 

website bezoeken: www.pallieterbenefiet.nl/feestavond

De kleding voorschriften voor deze avond zijn: Casual smart.

Mede namens Stichting Pallieter graag tot ziens op 23 maart aanstaande!

Met vriendelijke groet,



Naam

Bedrijf

Tel. nr.

Aantal personen                                                  o  Vis                     x    o Vlees                      x

VIP tafel:  o Ja   o Nee                       Incl. overnachting (+ € 80):  o Ja   o Nee                      Valet Parking:  o Ja   o Nee


