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Afghaanse Feestavond 
Met borrel, Afghaanse maaltijd, lezingen en Afghaanse dans 

in samenwerking met de Afghaanse vereniging in Delft 
 

 
Datum en tijd: Zaterdag 28 februari 2009 vanaf 18.00 uur. 
Locatie: Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Van der Mandele-zaal, Oude Delft 183, Delft. 
 
Borrel en maaltijd zijn uitsluitend voor leden en hun introducés. Zie onder voor reserveren en kosten.  
De lezingen en Afghaanse dans zijn ook voor niet-leden toegankelijk. Zaal open vanaf 20.00 uur. Entree gratis voor 
leden (evt. met één introducé). Donateurs van de Stichting Nusantara, jeugdigen, houders van Delftpas, CJP-, 
studenten- en 65+ kaarten betalen € 2,50. Overige belangstellenden betalen € 5,00. 

 
In samenwerking met de Afghaanse vereniging in Delft nemen we feestelijk afscheid van onze bestuursleden Wim 
Brieër (40 jaar bestuurslid als penningmeester en waarnemend voorzitter), Dolf Schröder (al 20 jaar actief voor onze 
vereniging en als vrijwilliger in museum Nusantara), Ad Hendriks (verzorgde sinds 5 jaar onze contacten met Leiden 
en de Stichting Nusantara) en Stan Morre (laatste 2 jaar onze penningmeester). 
 
Programma: 
- 17.30-18.00 uur: Ontvangst. 
- 18.00 uur:    Receptie met het feestelijke afscheid van onze vertrekkende bestuursleden. 
- 18.30-20.00 uur: Rijke Afghaanse maaltijd (met toelichting over de Afghaanse keuken). 
- 20.15-22.00 uur:  Lezingen met dia’s over geschiedenis, cultuur en bevolking van Afghanistan. 
   door Ahmad Azizyar en Shahir Burhani van de Afghaanse Vereniging.  
- 22.15 uur:   Afghaanse (krijgs)dansen door leden van de Afghaanse Vereniging. 
 

 

 

     
 
 

De kosten voor de borrel en maaltijd inclusief frisdranken, koffie, thee en wijn, bedragen voor leden (evt. met 
één introducé) 20 Euro per persoon.  
Het aantal plaatsen is beperkt. Als u snel reageert bent u verzekerd van een bijzondere avond. Om 
teleurstellingen te voorkomen, gelieve u daarom snel te reserveren door voor 15 februari 20 Euro per persoon 
over te maken naar Gironr. 3010395 t.n.v. Etnografische Vereniging  Delft  te Delft onder vermelding van uw 
telefoonnummer en “Afghaanse maaltijd”.   
Wordt het maximaal aantal aanmeldingen overschreden, dan geldt het moment van betaling op onze rekening. Bij 
overtekening wordt u gebeld en wordt uw bijdrage per omgaande geretourneerd.  

http://www.verreculturendelft.nl/
mailto:postmaster@verreculturendelft.nl

