Mededelingen
De Activiteitencommissie heeft het jaarprogramma voor 2012
nagenoeg rond. U kunt in ieder geval een aantal geslaagde
evenementen uit 2011 tegemoet zien +

31 augustus 2012 Night of the Promms.
Carnaval bij Anneke was weer geslaagd. Namens Martijn en Joyce
dank voor uw gezelligheid, aanwezigheid, vrolijkheid etc.

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

Het

Jaargang15, nummer2, maart 2012

laatste

nieuws
van

te Wijchen

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. 5 maal per jaar

PROGRAMMA APRIL/MEI 2012
1e Paasdag zondag 8 april 2012 is
Café Anneke gesloten

Maandag 9 april 2012 (2e Paasdag)

PROGRAMMA MEI/JUNI 2012
Zondag 13 mei 2012
Live- Music Jansen & Tilanus van ca. 16.00 – 21.00 uur

De inmiddels traditionele AUTOPUZZELRIT, maar nu met een
andere “start”. De deelnemers worden om 11.00 uur bij Anneke
verwacht, waar zij een gratis uitgebreide Paasontbijt/-brunch krijgen.
Daarna vertrek puzzelrit tussen 12.30 en 13.00 uur. Opgave voor
ontbijt + autorit of alleen autorit tot uiterlijk 1 april 2012 bij Martijn of
email roel@cafeanneke.nl. Bij terugkomst vanaf ca. 17.00 uur diverse
hapjes en lekkernijen. Wij rekenen op veel auto’s!!!!!!!!!

Maandag 11 juni 2012

Aspergeavond

Maandag 30 april 2012 (Koninginnedag)
Voor de meesten een vrije dag, gezellig door te brengen
bij Anneke, een oranjebittertje staat voor u klaar.
Wij zorgen voor Live-music.

Dinsdag 8 mei 2012
(Datum kan nog wijzigen!!)
AANDEELHOUDERSVERGADERING
Aanvang 20.00 uur. Na afloop vanaf ca
21.00 uur een hapje en drankje.

27 mei Wielerronde Wijchen vanaf 14.00 uur

1e Pinksterdag zondag 27 mei 2012 is Café Anneke
geopend vanaf 13.00 uur en
e
2 Pinksterdag maandag 28 mei vanaf 14.00 uur

Vanaf ca. 19.00 uur kunt u op deze inmiddels traditionele avond
genieten van asperges en de bijbehorende ingrediënten.
Ad van Straten van Den Soete Inval staat weer achter de pannen en
Toon Sommerdijk verzorgt wederom de passende wijnen. Dus zoals in
2011…… lekker en gezellig!.
Gaarne opgave uiterlijk 6 juni a.s. bij Martijn.
Uw bijdrage van slechts € 10,00 p.p. tevoren voldoen bij opgave.

