MEDEDELINGEN

Jaargang 18, nummer 2, april 2015

Voor nieuws, de agenda, foto’s, etc, zie de website
www.cafeanneke.nl
De ActCie heeft in overleg met Martijn besloten de aspergeavond en
later dit jaar de mosselavond en de Spaanse avond in het vervolg te
houden op DINSDAGAVOND.

Het laatste nieuws van

Verder wordt u via email op de hoogte gehouden.
Om vast in uw agenda te noteren:
- Aspergeavond DINSDAG 2 juni
- Oogstfeest op zaterdag ,5 september
Nadere gegevens, toelichting etc. in het volgende Bulletin of in aan
u te zenden emailberichten.

te Wijchen
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

Dit Anneke-Bulletin verschijnt ca. 4 maal per jaar

PROGRAMMA APRIL/MEI 2015

PROGRAMMA APRIL/MEI/JUNI 2015

Woensdag 29 april 2015 Fin.Cie. bovenzaal, 20.00 uur

Iedere 1e zondag van de maand vanaf 16.00 uur LIVE MUZIEK
en iedere 3e vrijdag van de maand DJ JOS vanaf 21.00 uur

Aandeelhouders, die interesse in deze gegevens hebben of aan de
beraadslagingen van de financiële commissie willen deelnemen of
aan willen horen, zijn ter vergadering welkom.

Begroting

Kosten, etc.

Zondag 3 mei 2015 Live Muziek

zondag 3 mei, 7 juni, etc.

vrijdag 15 mei, 19 juni, etc

Zoals bekend iedere 2e woensdag van de maand PUBQUIZ

Vanaf 16.00 uur
Duo TWO-P.M. uit
Druten

Dinsdag 12 mei 2015, 20.00 uur Aandeelhoudersvergadering

Inmiddels in 2015 al 4x met tussen de 50 en 60 deelnemers, volgende
op 14 mei etc. Kom quizzen, leuk, leerzaam en gezellig.

De Aspergeavond en later dit jaar de Mosselavond gaan
verhuizen. Voortaan op DINSDAG
Dinsdag 2 juni 2015 ASPERGEAVOND
Agenda en notulen zijn reeds in uw bezit.

Om vast te noteren.

