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ANNEKE HÉT CARNAVALSCAFÉ

PROGRAMMA 2020

Zondag 16 februari
Veurpruufke Nieuwe stijl
Vanaf 14.00 uur muzikaal voorproefje
van Carnaval 2020 met Hosanneke,
Ut Kapelleke, Twur Twa, De Druppels
en de DJ’s Tim en Emiel en
Dweilen dus, maar niet continu!

Vrijdag 21 februari
3 Uurkes Vurraf
Vanaf 15.00 uur Live uitzending van
Omroep Brabant.

Tussen 20.00 uur en 22.00 uur ophalen
en betalen van de medailles voor
de 10e Klets Beij An.
DJ Jos zorgt weer voor de gezellige
Foto Omroep Brabant

carnavalssfeer!

Laatste mogelijkheid inkoop munten
met korting. (zie mededelingen)

Zaterdag 22 februari
Voor de niet Carnavalsvierders is Café
Anneke open tot 16.00 uur.

10e Klets Beij An
Vanaf 18.30 tot 22.30 uur is de 10e Klets
Beij An. Dit besloten feest mmv 't Dak
Eraf, is alleen toegankelijk met nieuwste
medaille en is alleen voor genodigden.
Na 22.30 uur is Café Anneke weer
geopend voor iedereen.

Zondag 23 februari
Carnaval van toen en
nu.
Vanaf 15.00 uur is Anneke open. Tijdens
en na de optocht volop kans de kelen te
smeren en mee te zingen met diverse
dweilorkesten en de door DJ Jos
verzorgde carnavalskrakers

Maandag 24 februari
Wânne bende dag
Tussen 11.11 uur en 12.30 uur zit je bij
ons An goe gebakken!
Pluk de dag , tik een (gratis) eitje bij
Martijn.

Dinsdag 25 februari
Schik op de Mert
Vanaf 11.11 uur “Schik op de Mert” met
gratis ontbijt + muziek.
Stempelkaarten van 11 februari te koop
( €15,-) bij de partners van Schik op de
Mert: Anneke, Zaal 4, Wapen van
Wijchen, Sterrebosch, Zus en Brownies &
downieS.
Hiervoor krijgt u, op vertoon van de
stempelkaart, een gratis ontbijt en zes
consumpties.

Vanaf 16.00 uur Afterparty met DJ Jos en
feestzanger Mike.

Woensdag 26 februari
Anneke is de gehele dag gesloten i.v.m. dweilpauze.

Donderdag 27 februari
Anneke is weer geopend vanaf 10.00 uur.

Informatie aandeelhouders Carnaval 2020
MEDEDELINGEN
CARNAVALSPAS
Er zijn geen blanco passen nodig voor uw familie, vrienden en
kennissen die Carnaval bij Anneke willen vieren. Aandeelhouders

uiteraard zonder pas toegang. Met Carnaval toegang vrij en gratis.
Wel met externe bewaker, om oogje in het zeil te houden.

OP REKENING KOPEN
Op carnavalszaterdag, -zondag en –maandag kan er niet op
rekening worden gekocht.

MUNTEN EN KORTING
Op carnavalszondag en - maandag kunt u alleen betalen met
ANNEKEMUNTEN.
Deze worden die dagen verkocht in de voortent van Anneke tegen
een vaste prijs van € 2,50 per munt. De kortingsregeling geldt tijdens
deze carnavalsdagen niet. (tenzij u vooraf munten ingekocht heeft).
Munten zijn geldig t/m juli 2020.

VOORVERKOOP MUNTEN MET KORTING
Aandeelhouders kunnen vanaf 5 februari a.s. tot en met vrijdag
21 februari van tevoren bij Martijn munten inkopen met de voor
hen van toepassing zijnde korting. Alleen in de voorverkoop, niet
op carnavalszondag en –maandag. Indien u dan geen munten heeft,
betalen ook aandeelhouders de vaste prijs van € 2,50. Munten met
korting zijn alleen voor u en uw partner.
Niet toegestaan is deze munten door te verkopen of ter beschikking
te stellen aan derden.

Het café waar iedere bezoeker ontvangen wordt
op de wijze die hij of zij verdient.
www.cafeanneke.nl
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