VERVOLG MEDEDELINGEN
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 € 2,20
per munt. De kortingsregeling geldt tijdens deze carnavalsdagen niet
(tenzij u vooraf munten ingekocht heeft).

De munten blijven geldig tot en met juli 2016.

.

VOORVERKOOP MUNTEN MET KORTING Aandeelhouders kunnen
vanaf 24 januari a.s. tot en met vrijdag 5 februari tevoren bij Martijn
munten inkopen met de voor hen van toepassing zijnde korting. Dit kan
alleen in de voorverkoop en niet op carnavalszondag en –maandag.
Indien u dan geen munten heeft, dan betalen ook aandeelhouders de
dan geldende vaste prijs van € 2,20. Als u vooraf munten met korting
inkoopt dan zijn die uiteraard alleen voor u en uw partner bestemd.
Het is niet toegestaan deze 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 ca. 5 maal per jaar

PROGRAMMA JANUARI/FEBRUARI 2016
(Dwaze) Zondag 7 februari 2016 (vanaf 14.00 uur):

Vrijdag 15 januari 2016:
Vanaf 21.00 uur draait DJ Jos weer, 70 en 80’er jaren muziek, soul etc.

Zaterdag 23 januari 2016:
Après-Ski-Party (zie reeds toegezonden mailbericht)

Zondag 31 januari 2016 vanaf 16.00 uur:

Veurpruufke
met muzikale ondersteuning van Hosanneke, ’t Kapelleke en ????.
Dweilen dus, maar niet continu.

Vanaf 12.15 uur Brunch (zie aparte mail). Tijdens en na de optocht
volop kans de keel te smeren en mee te zingen met door DJ Jos van
16.00-24.00 uur verzorgde carnavalskrakers en diverse dweilorkesten

(Malle) Maandag 8 februari 2016 (vanaf ca. 13.00 uur):
Volop feest. In de loop van de avond zullen dweilorkesten het podium
bevolken en kunt u meedeinen. DJ Jos draait van 16.00 tot 24.00 uur.
EN tussen 17.00 en 18.00 uur gratis SOEP!

Dinsdag 9 februari 2016:
Vanaf 11.00 uur ontbijt (voor aandeelhouders en op uitnodiging).
Daarna is het weer gezelligheid troef.
Vanaf 14.30 uur tot ca. 19.30 uur Klets Beij An, op uitnodiging.

Vrijdag 5 februari 2016, vanaf 19.30 uur:
Ophalen (en betalen) brunchkaarten.
Mail m.b.t. aanmelden volgt z.s.m.
Ophalen (en betalen) toegangsmedailles Klets Beij-An.
Iedereen welkom. “De Vissers” (vele bekende Annekebezoekers)
komen na hun dweilronde bij Anneke de vrijdag afsluiten. Wilt u mee,
bel Dick of Ge Sommerdijk (024-6456426 of 024-6418847).
Laatste mogelijkheid inkoop munten met korting.

(Bonte) Zaterdag 6 februari 2016:

Woensdag 10 februari 2016:
Anneke is de gehele dag gesloten i.v.m. dweilpauze.

Donderdag 11 februari 2016:
Normaal geopend vanaf 10.00 uur.

Woensdag 17 februari 2016:
PUBQUIZ

Vrijdag 19 februari 2016:

Start Carnaval vanaf ca. 19.30 uur met muziek door DJ Jos van
20.00-01.00 uur en dweilorkest Hosanneke en ??

.

Vanaf 21.00 uur draait DJ Jos weer, 70 en 80’er jaren muziek, soul etc.
HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN
CARNAVALSPAS: Ook dit jaar zijn er geen blanco passen nodig voor
uw familie, vrienden en kennissen die Carnaval bij Anneke willen vieren.
Aandeelhouders hebben uiteraard dus ook zonder pas toegang.
Toegang met Carnaval is dus vrij en gratis. Er is wel een externe
bewaker bij de deur, om toch een oogje in het zeil te houden.

