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Hier zijn we al met onze volgende info! Ik had jullie beloofd om snel een volgende info uit te brengen na dat we
één en ander hadden uitgewerkt. Intussen is veel opgeklaard en kunnen we duidelijke afspraken maken.
Eerst een blik in het verleden: onze derde kaartavond van 18 januari.
Hierbij de uitslag:
Het avondklassement:
1. Antoni Toon
117 pt
11. Dirk Cruysberghs
103
2. Erik Baert
115
12. Charlotte Suetens
102
Christel Suetens
115
Petra Witters
102
4. Sarah Neyens
112
14. Koen Leemans
100
Louis Truyens
112
Magdalena Vercammen
100
6. Yo Suetens
110
Sven Truyens
100
7. Walter Rouneau
108
17. Jos Truyens
97
8. Vanessa Hendrickx
107
18. Swa Bogaerts
96
9. Marina De Kinder
106
19. Willy Van Bos
88
10. Sonja Mouwen
105
20.Luc Van Goethem
85
Voorlopig klassement na drie avonden:
1. Antoni Toon
355 pt / 3 avonden
2. Louis Truyens
340
3. Sarah Neyens
336
4. Yo Suetens
322
5. Petra Witters
320
6. Dirk Cruysberghs
318
7. Sven Truyens
317
8. Erik Baert
312
9. Magdalena Vercammen
309
10. Jos Truyens
297
11. Willy Van Bos
294
12. Swa Bogaerts
291
13. Luc Van Goethem
289
14. Guy Cueppens
243 pt / 2 avonden
15. Karine Bogaerts
227
16. Christel Suetens
221
17. Koen Leemans
217

18. Vanessa Hendrickx
19. Charlotte Suetens
20. Yves Sels
21. Monique Simons
22. Nina Claus
23. Wim De Vries
24. Jenny Deschrijver
25. Marie-Louize Oeyen
26. Ria Verbist
27. Dirk Mariën
28. Walter Hauquier
29. Jeannine Janssens
30. Nathalie Dewit
31. Marleen Vleugels
32.Franky Janssens
33. Rositta Van De Walle
34. Jakke Meuwis

214
212
211
206
205
204
187
180
175
113 / 1 avond
105
103
102
99
97
89
82

Deze avond hadden we twee winnaars bij onze gokronde: Sven Truyens en Sonja Mouwen mochten de opbrengst
van drie avonden delen want zij hadden beide de juiste persoon aangeduid als winnaar van de avond.
Onze volgende kaartavond heeft plaats op 8 februari met als thema: bomma & bompa!
Deze keuze is bepaald door een enquête gehouden tijdens de laatste kaartavond. Aan jullie om je te verkleden
en in uw rol in te werken, aan ons om de zaal aan te kleden zoals oudjes dit zouden doen. Een hele uitdaging…..
Natuurlijk zijn de dranken en snack ook aangepast: stoemp-patatten en botermelk??????
De behaalde punten van deze thema kaartavond telt mee voor het algemeen klassement.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Op zaterdag 22 februari gaan we stappen in onze hoofdstad Brussel, onder leiding van een deskundige gids.
We organiseren daar een 3 uur durende wandeling, een soort “city cruise” waarbij de nadruk op het culturele
en ludieke komt te staan, met een paar leuke stops in toffe cafeetjes. De wandeling eindigt in een restaurant
waar we gezamenlijk een avondmaal nuttigen.
De verplaatsing heen en weer doen we met de trein. We hebben ditmaal niet voor een groepsticket gekozen,
iedereen heeft een individueel ticket. Dit heeft als voordeel dat jullie s’ avonds kunnen afreizen wanneer je wil.
Als je na het avondmaal direct naar huis wil,dan ga je naar het station en neem je de eerst volgende trein. Heb
je nog zin in een avondje doorzakken ? Geen probleem, dan neem je enkele uren later een trein !
Deelnemers krijgen van ons nog een uurregeling van de NMBS.
Ons programma:
13:15 u
Samenkomst aan Berchem station.
13:57 u
Aankomst Brussel Centraal.
14:30 u
Start wandeling met gids
17:30 u
Einde wandeling
17:45 u
Gezamenlijk avondmaal. De ingeschreven personen zullen van ons nog een enkele menu’s
toegestuurd krijgen om het avondmaal te kiezen.
??:?? u
Huiswaarts reizen naar keuze.
De deelnameprijs bedraagt 50 € per persoon. Hierbij is inbegrepen: Treinreis heen & weer, wandeling met gids,
consumpties in de cafeetjes waar we halt houden tijdens de wandeling en een gezamenlijk avondmaal.
Leden van CBDC krijgen op deze prijs een korting van 15 €, deze wordt overhandigd bij aanwezigheid.
We vertonen onze revue “ Edegem Basterds “ op 26 april, 2 & 3 mei 2014 in zaal Centrum.
De kaartverkoop hiervoor start op zaterdag 8 maart om 19 uur, voor de laatste kaartavond.
Zoals jullie weten werken wij met genummerde plaatsen, informeer op tijd bij vrienden en familie zodat we
iedereen aan dezelfde tafel kunnen plaatsen. Kostprijs voor de inkomkaart: 8 €.

CBDC

AGENDA

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2013-2014
Zat 8 feb
Zat 22 feb
Zat 8 maart
Zon 20 april
Zat 26 april
Vrij 2 mei
Zat 3 mei
Zat 10 mei
Zat 24 mei
Zat 21 juni

Vierde kaartavond ( thema bomma & bompa )
Wandeling: een “city cruise “ in Brussel.
Vijfde kaartavond met prijsuitreiking algemeen klassement.
Paasontbijt
Eerste voorstelling revue
Tweede voorstelling revue
Derde voorstelling revue
Fietstocht
Boerenspelen met boerenmaaltijd
Huifkartocht.

De eerstkomende activiteiten met bijkomende informatie
Zat 8 februari : Vierde kaartavond met als thema: Bomma en bompa
Heeft plaats in de refter van LDVinci school, M.Cardijnlaan in Edegem ,aanvang 20:00 u.
Tijdens de kaartavond wordt de gehele inleg plus 25 € terug uitgekeerd aan de winnaars.
Als extra zijn er steeds natura prijzen voor de meeste slagen in één gift en een plaatsingsprijs.
Inleg: 1,5 € per persoon.
Ook gelegenheid om mee te spelen voor het algemeen klassement. Bij deze competitie worden de
punten van uw drie beste avonden samengeteld. Op de laatste kaartavond van dit werkingsjaar zal er
een prijsuitreiking plaats hebben. Iedere deelnemer die minimum 2 avonden heeft gespeeld heeft een
natura prijs. Inschrijving niet meer mogelijk.
Er kan, voor het kaarten start, gegokt worden voor de winnaar van de avond. Inleg 1 €, max 3 gokken per
persoon.
We verwachten jullie in een passende outfit, wij zorgen voor een aangepast interieur.
Onze drank van de maand en de snack zal ook iets zijn uit de tijd van toen….

Zat 22 februari : Winter wandeling
Zie elders in deze uitgave.
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 10 februari. Wees er tijdig bij!

Zat 8 maart:
19:00 uur: Start kaartverkoop revue “ Edegem Basterds”
20:00 uur: Vijfde kaartavond met prijsuitreiking algemeen klassement
Heeft plaats in de refter van LDVinci school, M.Cardijnlaan in Edegem ,aanvang 20:00 u.
Tijdens de kaartavond wordt de gehele inleg plus 25 € terug uitgekeerd aan de winnaars.
Als extra zijn er steeds natura prijzen voor de meeste slagen in één gift en een plaatsingsprijs.
Inleg: 1,5 € per persoon.

Zon 20 april : Paasontbijt.
Meer informatie zal volgen in onze volgende uitgave

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: wandeling met eten in Brussel

22 februari 2014

Naam van de deelnemers :

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
Gelieve dit formulier met inschrijvingsgeld in te dienen bij Marc C, Mortselstraat 11 in Edegem,
of via cbdc@telenet.be, deelnamekosten storten op 733/1123649/31.
Prijs: 50 € per persoon, 15 € ledenkorting bij aanwezigheid. Er is geen kinderprijs voorzien.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat.
Let op: inschrijven tot 10 februari !

