Mededelingen
De Activiteitencommissie heeft het jaarprogramma voor 2012
nagenoeg rond. U kunt in ieder geval een aantal geslaagde
evenementen uit 2011 opnieuw tegemoet zien.
Daarnaast een nieuwe activiteit: “3e woensdag van de maand”.
Op de website www.cafeanneke.nl vindt u meer uitgebreide informatie
aangaande de komende activiteiten bij Anneke.
Om in uw agenda te noteren:
21 september ondernemersborrel;
29 september Fashion Street Parade, met bij Anneke
2 Spaanse Tuna Orkesten;
15 oktober mosselen;
17 oktober 3e woensdag Bokbier, Bockwurst;
21 oktober vanaf 16.00 uur Janssen & Tilanus;

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
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la a tste

nieuws
va n

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 AUGUSTUS 2012

PROGRAMMA SEPTEMBER 2012

Woensdag 15 augustus 2012 20.00 uur

Zaterdag 1 september 2012

Start 1e activiteit “3e woensdag van de maand” met Politiek Café.
Tal van lokale politici zijn aanwezig om met u onder leiding van Jo van den
Tillaart te discussiëren over vooral lokale politiek. Graag tevoren uw vragen
c.q. onderwerpen indienen bij Jo (perspect@dds.nl), Diny van Lubeek
(pietervanlubeek@hetnet.nl) of via info@cafeanneke.nl.
Laat uw betrokkenheid zien en kom naar Anneke.

Oogstfeest. Vanaf 16.00 tot 21.00 uur kan er geoogst worden.

Vrijdag 31 augustus 2012
Night of the Proms, 20.00-23.00 uur.
Voor de 2e keer een uniek muziekspektakel, na het succes van vorig jaar
op het marktplein in Wijchen, dat sfeervol aangekleed zal worden met
terrasstoelen en overkappingen, zodat iedere bezoeker onder het genot
van een drankje kan genieten in een schitterende ambiance.
Benny’s Big Show Orchestra - Grootste,
reizende showorkest van ons land - 48
musici en 7 vocals.
JUKEBOX ON TOUR: een spectaculaire
muzikale show waarin de meest bekende
JUKEBOX hits aller tijden centraal staan.
Avondvullende show - Gratis entree.

Zoals u weet is er een afhaalplicht voor uw munten.
Uiteraard zijn er hapjes e.d., want de inwendige mens mag niet
vergeten worden. Vanaf ca. 19.00 uur is er livemuziek.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Maandag 3 september 2012

Anneke’s Golftoernooi
Zie uw op 22 juni toegezonden mail + inschrijfformulier. Inschrijving is
inmiddels gesloten. Voor vragen, opmerkingen e.d. kunt u zich rechtstreeks
wenden tot Piet Philipsen, pietphilipsen@xmsnet.nl, tel: 0610517733 of
Dick Sommerdijk, B.E.M.Sommerdijk@xmsnet.nl, tel: 0620401030.

Woensdag 19 september 2012

3e woensdag live muziek
Vanaf ca. 20.00 uur muzikale avond in het teken van “Jazz with fun”. Zo
kan de Roman Town Jazz Band met drie woorden worden
gekarakteriseerd. Een band die met een repertoire van “oude stijl”,
mainstream en latin, de ware jazzhater weet te bekoren en soms zelfs te
bekeren. Met een bezetting van 6 mannen en een vrouw wordt het publiek
bespeeld en overspoeld met ‘swing’ en ‘dance’.

Stem via www.cafeanneke.nl en kies
uit ruim 100 songs van 1950 tot 1990.
Kortom een niet te missen grandioos
gratis openluchtconcert op de Markt in
Wijchen, een feest voor elke bezoeker.
Voor meer uitgebreide informatie ga naar www.cafeanneke.nl en
houd uw email in de gaten.
___________________________________________________________
De normale openingstijden zijn ook van toepassing tijdens de kermis.

De Roman Town Jazz Band, 40 jaar jong, een begrip in Nijmegen,
omstreken en ver daar buiten. Met eigen arrangementen worden optredens
een lust voor het oor; een ‘feest jazz band’ voor kroegen en gala’s, die door
meerstemmige zang en een muzikale spreekstalmeester iedere bijzondere
gelegenheid compleet maakt.

