Mededelingen
Night of the Proms was voor de 3e keer een zeer geslaagd
muziekfestijn. Voor foto’s zie de website.
De ActCie en de directie waren content over de grote opkomst bij het
Oogstfeest. Mede door de Rolero’s was het een geslaagde activiteit.
.=========================================================
De bijdrage voor asperge- en mosselavond (al 10 jaar € 10 p.p.)
is aangepast naar € 15 p.p. Ook bijdrage Spaanse avond is € 15 p.p.
=========================================================
Verjaardag, jubileum, vader-/moederdag etc.?. Bij Martijn verkrijgbaar:
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=========================================================
Voor meer uitgebreide informatie ga naar www.cafeanneke.nl.
Houd uw email in de gaten.

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 SEPT./OKT. 2013
Zondag 27 oktober 2013
Zaterdag 28 september 2013

Fashion Street Parade

Na afloop vanaf 17.00 uur bij Anneke Live-Music.
Nadere gegevens volgen.

Maandag 14 oktober 2013

Mosselavond
Vanaf ca. 19.00 uur kunt u op deze inmiddels traditionele avond
wederom genieten van mosselen en de bijbehorende wijn.

Live- Music Jansen & Tilanus van ca. 16.30 – 21.30 uur

PROGRAMMA NOVEMBER 2013
Maandag 25 november 2013

Spaanse Avond
Onze eigen “Anneke koks” zorgen voor echte Spaanse Tapas,
Paella, etc. Martijn zorgt voor de Sangria

Vanaf ca. 19.00 uur bent u welkom op wat misschien een nieuwe
traditie wordt, incl. live Spaanse muzikale klanken..
Opgave uiterlijk 4 oktober a.s. bij Martijn. Geeft tijdig op, want bij
meer dan ca. 60 aanmeldingen komt u op de wachtlijst!!
Uw bijdrage van slechts € 15,00 p.p. tevoren voldoen bij opgave.

Opgave uiterlijk 15 november a.s. bij Martijn. Geeft tijdig op, want bij
meer dan ca. 60 aanmeldingen komt u op de wachtlijst!!
Uw bijdrage van slechts € 15,00 p.p. tevoren voldoen bij opgave

