Mededelingen
De ActCie heeft het programma voor 2013 nagenoeg rond. U kunt
wederom een aantal geslaagde evenementen uit 2012 tegemoet
zien, zoals op zaterdag 31 augustus 2013 Night of the Promms.
Nieuw op maandag18 november een Spaanse avond (Tapa’s)
=========================================================
De aandeelhoudersvergadering van 13 mei j.l. was druk bezocht
met ruim 45 aandeelhouders.
Kwam dit mede door de oesters, seranoham en andere hapjes???
Besloten is o.a. dat de bijdrage voor asperge- en mosselavond
(al 10 jaar € 10 p.p.) wordt aangepast naar € 15 p.p.
=========================================================
De ActCie gaat onderzoeken of er belangstelling is voor een
tweewielertocht (fiets/scooter/motor) met afsluitende barbecue o.d.
U hoort zsm van ons.

Het
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la a tste

nieuws
va n

te Wijchen
Het café waar iedere bezoeker ontvangen wordt
op de wijze die hij of zij verdient.
Geopend:

maandag, dinsdag en woensdag
donderdag
vrijdag en zaterdag
zondag
Kasteellaan 2
6602 DE WIJCHEN
Tel. 024-6451010
www.cafeanneke.nl

11.00 - 01.00 uur
10.00 - 01.00 uur
11.00 - 02.00 uur
13.00 - 00.00 uur

Dit Anneke-Bulletin verschijnt ca. 4 maal per jaar

PROGRAMMA MEI/JUNI 2013
1e Pinksterdag zondag 19 mei 2013 is
Café Anneke GESLOTEN en 2e Pinksterdag
maandag 20 mei geopend vanaf 11.00 uur

Ad van Straten van Den Soete Inval staat weer achter de pannen
en Toon Sommerdijk verzorgt wederom de passende wijnen.
Dus zoals in 2012…… lekker en gezellig!.

Zondag 2 juni 2013
Live- Music Jansen & Tilanus van ca. 16.30 – 21.30 uur

Gaarne opgave uiterlijk 29 mei a.s. bij Martijn. Geef tijdig op,
bij meer dan ca. 60 aanmeldingen komt u op de wachtlijst!!
Uw bijdrage van slechts € 15,00 p.p. tevoren voldoen bij opgave.

PROGRAMMA JULI 2013
Zaterdag 6 juli 2013
Maandag 3 juni 2013

Voor de 9e keer

Aspergeavond
Vanaf ca. 19.00 uur kunt u op deze inmiddels traditionele
avond genieten van asperges en de bijbehorende ingrediënten.

Woensdag 17 juli 2013
Vierdaagsedoortocht met

