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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 Culinaire 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:
- 10 november Culinaire avond mmv Anneke koks
- 13 december 19e verjaardag met live de Pauwer Girls
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 AUGUSTUS/SEPTEMBER 2015

PROGRAMMA SEPTEMBER/OKTOBER 2015

Zondag 30 augustus

Maandag 7 september
Anneke’s Golftoernooi

Muziek, culinaire hapjes, wijnen en kunst komen samen!
- 13.00-17.00 uur winkels open
- Jazz en Dixieland
- Culinair Proef Plein
- Wijchen Serveert
- Kids Plein

Informatie is u al per mail toegezonden

Zoals bekend iedere 2e woensdag van de maand PUBQUIZ

Op deze dag ook (van 10.00-17.00 uur) Kunstmarkt in Kasteeltuin
Na Jazz & Wine AFTERPARTY bij Anneke
17.00 - 18.00 uur The OhnO! Jazzband
18.00 - 22.00 uur The Busquito’s

Iedere 3e vrijdag van de maand DJ JOS vanaf 21.00 uur
Inmiddels in 2015 al 8x met tussen de 50 en 60 deelnemers, volgende
op 9 september. Kom quizzen, leuk, leerzaam en gezellig.

vrijdag
21 augustus,
18 september,
16 oktober,
etc.

Dinsdag 13 oktober

Mosselavond

Zaterdag 5 september
OOGSTFEEST

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

Ieder jaar op de 1e zaterdag van september het jaarlijkse Oogstfeest.
U kunt oogsten tussen 16.00 en 21.00 uur. (Er is een afhaalplicht)
Uiteraard zijn er
hapjes e.d.
Vanaf 17.00 uur
Live muziek met

De Rolero’s

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.

