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INFO FLASH

dec 2013 & jan 2014

Door de eindejaarsdrukte ben ik er niet in geslaagd om in december een info uit te brengen, daarom deze
uitgave voor twee maanden.
Wegens de nakende revue staan de activiteiten op een laag pitje, dit wil zeggen dat de eerstkomende maanden
organisaties op het programma staan met weinig voorbereidend werk. Je zal dit dan ook merken aan onze
bescheiden agenda.
Oudejaarsavond was weer een knaller! Letterlijk en figuurlijk, want tijdens het moment van de jaarwisseling
hebben we in de zaal 70 indoor-bommen afgeknalt! De nodige confetti vloog alle kanten uit, lag overal in de zaal
en zelfs in de kleding van de aanwezigen.
Er waren 63 feestvierders die eerst ontvangen werden met enkele “amuzekes” en een glas bubbels om daarna
te genieten van een lekker warm & koud buffet, bereidt door onze huis-chefs en ons vakkundig
keukenpersoneel.
Patrick heeft ons dan muzikaal naar 24 uur begeleidt en daarna de nodige ambiance in de zaal gebracht zodat
we pas om half vijf aan stoppen dachten.
Langs deze weg wil ik iedereen nog bedanken voor de enthousiaste inzet om van deze avond een geslaagd feest
te maken. We hadden helpende handen tijdens het klaar zetten en versieren van de zaal, het bereiden van het
feestmaal, Lea & Patrick voor het muzikale gedeelte en tenslotte onze kuisploeg op 2 januari!
Aan iedereen een welgemeende dank u, zonder jullie hulp is dit niet mogelijk!
Bij deze wil ik jullie extra aandacht voor de eerstkomende kaartavond van 18 januari. Zoals jullie weten hebben
we, voor het kaarten start, de gelegenheid om een gok te wagen wie de kaartavond zal winnen. De winnaar
krijgt dan ook de volledige inleg van deze gokpartij. De laatste twee kaartavonden heeft niemand het geluk
gehad de winnaar aan te duiden, zodat de inleg steeds naar de volgende avond wordt verschoven. Dit betekent
dat we op de volgende kaartavond een ferme pot beschikbaar hebben voor de eventuele winnaar! Laat deze
kans niet voorbij gaan. Bij de uitreiking van deze financiële transactie zullen wij voor de nodige gezangen
zorgend
zoals: “ hij zal er ene geven, troelala…”
Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2013-2014
Zat 18 jan 2013
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

Derde kaartavond
Vierde kaartavond ( Thema-avond )
Wandeling
Vijfde kaartavond met prijsuitreiking algemeen klassement.
Paasontbijt
Eerste voorstelling revue
Tweede voorstelling revue
Derde voorstelling revue
Fietstocht
Boerenspelen met boerenmaaltijd
Huifkartocht.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

CBDC

AGENDA

De eerstkomende activiteiten met bijkomende informatie

Zat 18 januari : Derde kaartavond.
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. Vermits op 11 oktober & 9 november de winnaar niet geraden is, gaat deze inleg over naar deze
kaartavond.
Er zal een streekbier van de maand geschonken worden en er is smakelijke snacks voorzien.

Zat 8 februari : Vierde kaartavond met als thema: nog te bepalen
Heeft plaats in de refter van LDVinci school, M.Cardijnlaan in Edegem ,aanvang 20:00 u.
Voor meer info zie hierboven.
In onze volgende info brengen we jullie op de hoogte van het gekozen thema. Uw voorstellen voor een
geschikt thema zijn steeds welkom, breng een bestuurslid op de hoogte.

Zat 22 februari : Winter wandeling
Deze activiteit is nog in voorbereiding. Meer info zal nog volgen

Zat 8 maart: 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.
Er kan, voor het kaarten start gegokt worden voor de winnaar van de avond. Inleg 1 €, max 3 gokken per
persoon.
Er zal een streekbier van de maand geschonken worden en er is smakelijke snacks voorzien.

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

