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Hier bij onze nieuwste info met meer details over komende activiteiten.
Vooreerst de uitslag van de vorige kaartavond, onze bompa & bomma kaartavond;
Het avondklassement:
1. Yo Suetens
2. Willy Van Bos
3. Jari De Vries
4. Toon Antoni
5. Dirk Cruysberghs
6. Magdalena Vercammen
7. Wim De Vries
8. Nina Claus
Christel Suetens
Erik Baert
Luc Van Goethem
12. Sarah Neyens
13. Nathalie De Wit
Marc Cruysberghs

144 punten
124
121
120
112
111
110
108
108
108
108
106
104
104

Voorlopig klassement na vier avonden:
1. Toon Antoni
369 pt/ 4
2. Yo Suetens
361 / 4
3. Guy Cueppens
341 / 3
4. Louis Truyens
340 / 3
5. Sarah Neyens
336 / 4
6. Willy Van Bos
330 / 4
7.Dirk Cruysberghs
329 / 4
8. Christel Suetens
329 / 3
9. Erik Baert
322 / 4
10. Petra Witters
320 / 4
11. Magdalena Vercammen
320 / 4
12. Sven Truyens
317 / 3
13. Wim de Vries
314 / 3
14. Nina Claus
313 / 3
15. Luc Van Goethem
312 / 4
16. Yves Sels
312 / 3
17. Monique Simons
304 / 3

15. Jos Truyens
Luc Campo
17. Yves Sels
18. Marie Louize Oeyen
19. Walter Hauquier
20. Monique Simons
Petra Witters
Guy Cueppens
23. Jakke Meuwis
24. Addy Dödner
25. Walter Goossens
26. Marleen Vleugels
27. Ria Verbist
28. Sven Truyens

102
102
101
100
99
98
98
98
94
92
89
88
81
80

18. Jos Truyens
19. Swa Bogaerts
20. Maie Louize Oeyen
21. Karine Bogaerts
22. Koen Leemans
23. Vanessa Hendrickx
24. Charlotte Suetens
25. Nathalie de Wit
26. Walter Hauquier
27. Jenny De Schrijver
28. Jakke Meuwis
29. Ria Verbist
30. Dirk Mariën
31. Jeannine Janssens
32. Marleen Vleugels
33. Franky Janssens
34. Rosita Van De Walle

302 / 4
291 / 3
280 / 3
227 / 2
217 / 2
214 / 2
212 / 2
206 / 2
204 / 2
187 / 2
176 / 2
175 / 2
113 / 1
103/ 1
99 / 1
97 / 1
89 / 1

Onze volgende en laatste kaartavond heeft plaats op 8 maart met aansluitende de prijsuitreiking van het
algemeen klassement.
Er zal weer een snack van de maand zijn en als drank van de maand diverse stevige bieren.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Voor we deze kaartavond starten kan je van 19 tot 20 uur inkomkaarten aankopen voor onze revue :
“Edegem Basterds” . Deze spelen we voorlopig op twee avonden: zaterdag 26 april en zaterdag 3 mei. Indien er
meer vraag is als plaats zullen we op vrijdag 2 mei ook nog een vertoning geven, maar deze dag houden we
voorlopig als reserve. Er zullen geen inkomkaarten voor vrijdag te koop zijn.
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 €.

Edegem basterds brengt ons het verhaal van een dag in een fictief bejaardenhuis met 5 kranige oudjes.
Vooreerst hebben we een koppel: Nicole & Hugo. Hij probeert er het beste van te maken, maar is niet meer zo
goed te been en tracht, ondanks alles, te zorgen voor zijn vrouw Nicole. Niet simpel, want zij is hardhorig en
dit leidt tot verwarrende situaties.
Dan is er nog Julia: een knorrige oude dame, die denkt dat ze nog 16 jaar is!
We hebben ook nog ons Marjetje: een hoog bejaarde dementerende vrouw die verslaafd is aan medicijnen.
Tot slot loopt , sorry, rijdt er nog Wim rond: een goed lachse oude man, maar Wim moet zich verplaatsen in
een rolstoel..
Samen maken zij het personeel van het home het leven zuur door hun karakter en hun gebreken.
Dit stuk is weer een revue à la CBDC: doorspekt met humor, soms tegen het absurde aan, met enkele amusante
muzikale actjes.
De volgende activiteit is het paasontbijt van 2014: zondag 20 april.
Dit ontbijt serveren wij u in de refter van de Leonardo Da Vinci school, Mon.Cardijnlaan in Edegem, van 9 tot
11 uur. Deelnameprijs: 10€ per persoon, bij aanwezigheid krijg je 3 € terug. Er is geen kinderprijs voorzien,
maar kinderen onder de 5 jaar zijn gratis.
We starten met een glaasje bubbels of fruitsap, daarna schotelen wij u een ontbijt voor bestaande uit diverse
broodjes, een waaier van beleg, warme hapjes, fruit, verse zuivelprodukten en natuurlijk koffie, thee of chocomelk. Op deze paaszondag voorzien we een gratis spel voor de aanwezigen, waarbij de winnaar een passende
prijs kan winnen.
Inschrijven kan tot 13/4, via ingesloten inschrijvingsformulier, in te leveren en afrekenen bij één der
bestuursleden. Een andere mogelijkheid is via E-mail op cbdc@telenet.be mits storting van de deelnameprijs
op 733/1123649/31, vergeet niet de naam van de deelnemers te vermelden.
Om organisatorische redenen kunnen we maximum 90 personen toelaten.
We hebben onze fietstocht van 10 mei verschoven naar zondag 11 mei, zo kunnen de mensen die zaterdag
moeten werken ook aan deze activiteit meedoen. Pas dit aan in uw agenda.
Een woordje over de fietstocht zelf: we rijden de cycling dinner toer van Lier. Dit is een dagvullende fietstocht van 50 a 60 km waarbij we ook culinair verwend worden. In Lier eten we eerst een ontbijt en stappen dan
op de fiets. Via mooie en rustige wegen rijden we naar een volgende etablissement waar we soep krijgen voor
geschoteld. Daarna terug op ons stalen ros en we rijden naar een volgend restaurant voor de hoofdschotel.
Onze laatste etappe is dan naar het dessert, wat weer ergens anders wordt opgediend.
De afstand die we moeten afleggen is niet mis voor een niet getrainde fietser, daarom bieden wij jullie de
mogelijkheid om naar Lier met de auto te rijden. Wij zorgen dat jullie fietsen op tijd in Lier zijn.
Erik Baert is de trotse eigenaar van een gesloten vrachtwagen en hij zal de fietsen zondag naar de plaats
samenkomst brengen. De personen die van deze dienst willen gebruik maken moeten hun fiets zaterdag tussen
14 & 16 uur brengen naar de vroegere brouwerij Beirens, naast café Centrum in de Strijderstraat. Erik zal
jullie daar opwachten en de fietsen in ontvangst nemen. Bij overhandiging van uw fiets zal Erik jullie zeggen
waar je zondagmorgen uw fiets kan komen ophalen. Dit zal op een parking zijn dicht bij het vertrekpunt.
Dit is een gratis service van Erik, waarvoor onze dank.
De samenkomst voor de fietstocht is om 9:45 uur aan het Hof Van Aragon, in de Aragonstraat 6 te lier.
Het vermoedelijk uur van thuiskomst kunnen wij jullie niet mededelen, dit hangt af van onze snelheid tijdens
het fietsen en de tijd die we nodig hebben in de verschillende restaurants. Voorzie een volledige dag!

De deelnameprijs voor de fietstocht houden we op 40 € per persoon, bij aanwezigheid krijgen leden van CBDC
10 € terug. Kinderen tot en met 9 jaar betalen 25 € en krijgen 10 € terug bij aanwezigheid.
In deze prijs is inbegrepen: de fietstocht met begeleiding van een bezemwagen, ontbijt, soep, hoofdmenu en
dessert. Bij soep, hoofdmenu en dessert is er één consumptie voorzien.
Inschrijven tot 27 april via de gekende kanalen.

CBDC

AGENDA

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2013-2014
Zat 8 maart
Zon 20 april
Zat 26 april
Vrij 2 mei
Zat 3 mei
Zon 11 mei
Zat 24 mei
Zat 21 juni

19 uur: Start kaartverkoop revue “ Edegem Basterds”
20 uur: Vijfde kaartavond met prijsuitreiking algemeen klassement.
Paasontbijt
Eerste voorstelling revue
Onder voorbehoud: extra voorstelling revue
Tweede voorstelling revue
Cycling dinner in en rond Lier
Boerenspelen met boerenmaaltijd
Huifkartocht.

De eerstkomende activiteiten met bijkomende informatie
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.
Zie elders in deze uitgave. Inschrijven tot 13 april.

Zon 11 mei: Fietstocht: Cycling dinner in en rond Lier.
Zie elders in deze uitgave. Inschrijven tot 27 april.

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: Paasontbijt

20 april 2014

Naam van de deelnemers :
1………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………

7………………………………………………………………………….

4………………………………………………………………………

8……………………………………………………………..………….

Gelieve dit formulier met inschrijvingsgeld in te dienen bij een bestuurslid,
of via cbdc@telenet.be en dan deelnamekosten storten op IBAN: BE 04 7331 1236 4931.
Prijs volwassen:10 € per persoon,3 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderen tot en met 5 jaar : gratis.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat!
Bij storting steeds een mail sturen naar cbdc@telenet.be !
Let op: inschrijven tot 13 april 2014.

Voor elke activiteit een andere overschrijving gebruiken aub, geen inschrijvingen combineren.

Inschrijvingsformulier: Fietstocht cycling dinner in Lier

11 mei 2014

Naam van de deelnemers :
1………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………

7………………………………………………………………………….

4………………………………………………………………………

8……………………………………………………………..………….

Gelieve dit formulier met inschrijvingsgeld in te dienen bij een bestuurslid,
of via cbdc@telenet.be en dan deelnamekosten storten op IBAN: BE 04 7331 1236 4931.
Prijs volwassen: 40 € per persoon,10 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Prijs kinderen tot en met 9 jaar: 25 € per kind, 10 € ledenkorting bij aanwezigheid.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat!
Bij storting steeds een mail sturen naar cbdc@telenet.be !
Let op: inschrijven tot 27 april 2014.

Voor elke activiteit een andere overschrijving gebruiken aub, geen inschrijvingen combineren.

