MEDEDELINGEN
CARNAVALSPAS: Er zijn geen blanco passen nodig voor uw familie,
vrienden en kennissen die Carnaval bij Anneke willen vieren.
Aandeelhouders uiteraard zonder pas toegang. Met Carnaval toegang.
vrij en gratis. Wel met externe bewaker, om oogje in het zeil te houden.
OP REKENING KOPEN Op carnavalszondag en - maandag kan er
niet op rekening worden gekocht.
MUNTEN EN KORTING Op carnavalszondag en - maandag kunt u
alleen betalen met ANNEKEMUNTEN. Deze worden die dagen
verkocht in de voortent van Anneke tegen een vaste prijs van € 2,40
per munt. De kortingsregeling geldt tijdens deze carnavalsdagen niet
(tenzij u vooraf munten ingekocht heeft). Munten geldig t/m juli 2019.
VOORVERKOOP MUNTEN MET KORTING Aandeelhouders kunnen
vanaf 1 februari a.s. tot en met vrijdag 1 maart tevoren bij Martijn
munten inkopen met de voor hen van toepassing zijnde korting. Alleen
in de voorverkoop, niet op carnavalszondag en –maandag. Indien u dan
geen munten heeft, dan betalen ook aandeelhouders de vaste prijs van
€ 2,40. Munten met korting zijn alleen voor u en uw partner. Niet
toegestaan door te verkopen of ter beschikking te stellen aan derden.
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Het café waar iedere bezoeker ontvangen wordt
op de wijze die hij of zij verdient.
Geopend: maandag, dinsdag en woensdag 11.00 - 01.00 uur,
donderdag 10.00 - 01.00 uur, vrijdag en zaterdag
11.00 – 02.00 uur en zondag 13.00 - 24.00 uur.

Kasteellaan 2
6602 DE WIJCHEN
Tel. 024-6451010
www.cafeanneke.nl

te Wijchen
Dit Anneke-Bulletin verschijnt een aantal malen per jaar

Zondag 3 maart 2019:

PROGRAMMA 2019
Woensdag 13 februari 2019
PubQuiz

Tijdens en na optocht volop kans de keel te smeren en mee te zingen
met door DJ Jos vanaf16.00 uur verzorgde carnavalskrakers en diverse
dweilorkesten.

Inschrijven vanaf
19.30 uur
Start Quiz 20.17 uur

Vrijdag 15 februari 2019
Dansplaatjes
incl. het
foute uur
Vanaf 21.00 uur
met DJ Jos

Zondag 17 februari 2019: Tap Take-Over
Van 16.00 uur tot 22.00 uur staan de 3 directieleden achter
de bar en wordt er regelmatig aan de bel getrokken.

Zondag 24 februari 2019: Veurpruufke

Maandag 4 maart 2019:
Bij ons Ann zit je goe
11.11 uur met tik een
Daarna vanaf 13.00
grandioze

gebakken! Start de dag om
(gratis) eitje bij Martijn.
Rad van Fortuin met
prijzen!

Dinsdag 5 maart 2019:
Vanaf 11.11 uur “Schik op de Mert” met gratis ontbijt
+ muziek, etc, etc. Houdt persberichten en uw email in de gaten!!

Vanaf 16.00 uur muzikale ondersteuning van Hosanneke, C’est Tout,
’t Kapelleke en De Druppels. Dweilen dus, maar niet continu.

Woensdag 27 februari 2019: Muziekbingo
Vanaf 20.30 uur raden en
meezingen. I.p.v. nummers
wegstrepen, streep je titels en
artiesten van je bingokaart.
Valse bingo? Liedje zingen!!!!!!!!!

Vrijdag 1 maart 2019, vanaf 19.30 uur:
Ophalen (en betalen) toegangsmedailles Klets Beij-An
Iedereen welkom. “De Vissers” (bekende Annekebezoekers) maken hun
dweilronde en zullen bij Anneke de vrijdag afsluiten. Wilt u mee, bel dan
Ge Sommerdijk (0647763051) of Dick Sommerdijk (0620401030).
Laatste mogelijkheid inkoop munten met korting.

Zaterdag 2 maart 2019:
Carnavalsmeezingfestijn (laat uw stem horen!)
Accordeonbegeleiding en muziek door DJ Jos (20.00-01.00). Met het
liederenboek bekende carnavalsliederen meezingen:“Rood, Rood”,
“Manuela”, “De Koster”, “Zijn het je ogen” en “Anneke, oh Anneke”, etc.

Stempelkaarten vanaf 11 febr. te koop (€ 15) bij partners van Schik op
de Mert: (Anneke, Zaal4, Arend, Zus, Wapen, Sterrebosch, Brownies &
downieS). Hiervoor ontvangt u gratis ontbijt en 6 consumpties.

KLETS KLETS

KLETS KLETS KLETS

Vanaf 16.00- ±19.30
met om ± 17.15 uur
om 18.30 uur

uur Klets Beij-An, op uitnodiging
Tonproater Rob Bouwman en
Tim & Emiel.

Woensdag 6 maart 2019:
Anneke is de gehele dag gesloten i.v.m. dweilpauze.

Donderdag 7 maart 2019:
Normaal geopend vanaf 10.00 uur.

