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klik op de poster voor het artiestenprogramma !

Azië Pasar Malam Festival een heerlijke oase in hal 7  van de 
RAI met 1300 zitplaatsen!
Van een hele of halve dag gezellig shoppen, volgen van workshops, proeven etc. wordt je best moe. Dan is het goed te 
weten dat in Hal 7 het Aziatisch Pasar Malam Festival u de kans biedt om even heerlijk te zitten en te genieten van al 
het heerlijks wat de restaurants u te bieden hebben.En natuurlijk zijn er tientallen kramen waar u ook nog heerlijk 
(verder) kunt shoppen.
Er zijn vele restaurants. Maar om u even een idee te geven stellen we er twee aan u voor.



Toko Lien
Toko Lien is ook op het Azië Pasar Malam Festival aanwezig met een restaurant waar u heerlijk kunt eten.
Er staat een buffet voor u klaar met allerlei heerlijkheden op ambachtelijke wijze bereid.
Dat is Toko Lien toevertrouwd, ontstaan in 1982 (!) vanuit een Toko in Tiel hebben zij een naam opgebouwd met 
ingrediënten voor de Indonesische rijsttafel.
Langzaam maar zeker breidde het assortiment zich sinds 1985 uit en ontstond het label "Toko Lien", handelsmerk voor 
de inmiddels welbekende rijsttafelproducten bestaande uit diverse soorten kroepoek, ketjap, sambal, sauzen alsmede 
rijst-en bamisoorten.
Nu dus in Hal 7 met een groot restaurant. U bent van harte welkom. En wilt u thuis eens lekker een Indische maaltijd op 
tafel zetten kijk dan op hun website naar de diverse recepten die daar staan. zie www.tokolien.nl
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Japanse poffertjes bij de Poffernier

In Japan heet dit gerecht: Takoyaki ofwel gebakken octopus.
Dit zijn kleine stukjes roze octopus meegebakken in een hartig bouillon/patentbloem beslag, fijn gesneden groene 
bosuitjes en rode stukjes gember.
De garnering bestaat uit diverse smaken sesamzaad, likje Japanse stroop en wat wakame (zeewier salade).
Takoyaki is een heerlijk origineel en smaakvolle Japanse snack. In Japan is deze snack bij iedereen zeer populair en 
bekend, net zoals de Hollandse poffertjes bij ons volkje.
De Takoyaki wordt vanuit een authentiek mobiel Japans eetkraampje gepresenteerd.
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Artiesten programma voor de eerste drie dagen.

Zaterdag 21 februari: Relight, Dansgroep Wahana Budaya, Riem de Wolff , Jimi 
Bellmartin.
Special: Johnny Manuhutu met Relight.

Zondag 22 februari: Streetrollers, Dansgroep Hawaiian Treasure, Riem de Wolff, 
Diana Monoarfa.
Special: Silver Moments show van Ais Lawa-Lata en Wieteke van Dort (Tante Lien)

Maandag 23 februari: Hot News, Riem De Wolff, Dansgroep Orchidee.
Special: Lady Soul, Justine Pelmelay.

Klik hier voor het programma en de tijden!
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Kom ook naar de kookdemonstraties die op het kookpodium worden gegeven 
in Hal 7.
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Naast het artiesten programma van het Azie Pasar Malam Festival is er ook een artiestenprogramma van de 
huishoudbeurs. Klik hier!

Zo treedt daar zaterdag Karin Bloemen op!
DE locatie Sterren on Tour is in Hal 7 dus bekende Nederlandse sterren zijn ook daar te bewonderen.
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Let op voor slechts € 5,- naar de HHB en het Azie Pasar Malam 
Festival van 16.00 uur tot 21.00 uur op bijna alle dagen! (Zie de drie 
dagen waarop dit aanbod niet geldig is! zie onderstaande flyer)

Deze kaarten zijn online verkrijgbaar en bij de kassa. Klik hier!

U pakt dan nog twee uurtjes Huishoudbeurs mee en geniet tot 21.00 uur van de 
Pasar Malam.

Elke dag modeshows van bekende ontwerpers. Zie de foto! Of klik hier.
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Huishoudbeurs:
Openingstijden

Let op het Azie Pasar Malam Festival is elke dag tot 21.00 uur geopend. De uitzonderingen zijn de donderdag en 

Za. 21 feb. 11.00 - 18.00 uur
Zo. 22 feb. 11.00 - 18.00 uur
Ma. 23 feb. 11.00 - 18.00 uur
Di. 24 feb. 11.00 - 18.00 uur
Wo. 25 feb. 11.00 - 18.00 uur
Do. 26 feb. 11.00 - 22.00 uur
Vr. 27 feb. 11.00 - 22.00 uur
Za. 28 feb. 11.00 - 18.00 uur
Zo. 1 mrt. 11.00 - 18.00 uu
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vrijdag dan tot 22.00 uur en op de laatste zondag tot 18.00 uur.

zie ook: www.wnproductions.nl
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Dierenpark Taman Indonesia uit Kallenkote is in 2013 winnaar geworden van 
de verkiezing “Het Leukste Uitje van Overijssel”.  Taman Indonesia is nu 
wederom genomineerd is voor de verkiezingen van 2015.
Stemmen
Om ook dit jaar weer kans te maken op deze gerenommeerde award, kan 
iedereen stemmen op zijn favoriete uitje op de website van de ANWB:

Klik hier!

De stemronde loopt tot en met 22 februari 2015.
In totaal brachten in 2013 ruim 70.000 leden hun stem uit. De genomineerden 
voor de verkiezing van het Leukste Uitje van Overijssel worden door de 
ANWB-leden beoordeeld op vijf aspecten, namelijk: prijs/kwaliteitsverhouding, 
sfeer, personeel, aanbod en faciliteiten. De prijs-kwaliteitverhouding en de 
sfeer van een uitje zijn voor ANWB-leden overigens het meest belangrijk in de 
keuze voor een uitje.

Klik hier voor het filmpje van Ricky Risolles. 

Bij verandering/wisseling van uw e-mail adres kunt zelf met onderstaande link uw e-mail adres wijzigen. Ook kunt u 
wanneer u de Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen u uitschrijven. Inschrijven kan altijd weer op een later moment.

Gemiddeld hebben we zo'n 25 nieuwe inschrijvingen per week.
En voor de organisatoren geldt nog steeds: u kunt uw evenement GRATIS op de agenda plaatsen zie hiervoor de 
handleiding op de website van Tjampoer.nl.

Zie ook Facebook.com/tjampoer

Geen nieuwsbrief meer ontvangen of uw e-mailadres wijzigen? Uitschrijven / wijzigen
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