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Bezoek kerstmarkt Brussel op zondag 30 november met 45 personen ingeschreven personen.
Intussen zijn de inschrijvingen afgelopen en de nodige trein ticketten aangekocht.
Bij de inschrijvingen hadden we vooropgesteld dat we in Brussel eerst een koffie & gebak nuttigen alvorens we
de kerstmarkt bestormen. Omdat onze groep zo groot is vinden we geen geschikte gelegenheid. De zaken die
groot genoeg zijn nemen geen reservaties aan gedurende de kerstmarkt, omdat ze dan te lang tafels moeten
vrijhouden en dat is financieel niet interessant voor hen.
Daarom zijn we genoodzaakt de koffie te annuleren, maar dit heeft dan weer het voordeel dat je meer geld
terug krijgt bij aanwezigheid, nl 8 € i.p.v. 5 € per persoon. Zo kan je nog op eigen initiatief iets gaan drinken.
BELANGRIJK: samenkomst voor de deelnemers aan Berchem station: 12:15 uur !
Vertrek in Berchem station om 12:29, aankomst in Brussel Centraal omstreeks 13:00 uur
Jullie krijgen van ons ook een retour ticket, zo kun je naar huis wanneer je wil, maar wel dezelfde dag!
Er vertrekt elke 8 minuten na het uur een trein met rechtstreekse verbinding tussen Brussel Centraal en
Berchem. Je kan dus vertrekken om 17:08 u, 18:08 u, 19:08 u, … je kan zelf kiezen.
Let wel: de laatste trein vertrekt om 23:08 uur in Brussel Centraal.
Sint Niklaasfeest: Op zaterdag 6 december zal de goede Sint, geflankeerd door twee Pieten, de ingeschreven
kinderen een bezoekje brengen. De Sint heeft laten weten dat hij voor 8 jongens en 7 meisjes een zak heeft
klaar staan met speelgoed & lekkers!
Eén dezer dagen zullen de ouders een mail krijgen waarbij het bezoekuur afgesproken wordt.
We naderen weer de jaar wisseling, hoog tijd dat we ons bezighouden met de traditionele oudejaarsavond.
Reeds verschillende jaren bereiden we voor jullie een combinatie van een warm en koud buffet. Ons inziens
wordt het tijd om iets anders! We hebben besloten om dit jaar jullie een luxueuze gourmet diner aan te bieden.
Voor iedereen zal een pannetje beschikbaar zijn en zo kan je bakken wat je wil en op de manier dat je wil!
Er zal vlees en vis beschikbaar zijn, geflankeerd door diverse groenten, brood en sauzen. Bijpassende dranken
zullen op tafel staan.
Deze formule heeft als gevolg dat we één en ander moeten aanpassen ( zoals bv dansvloer, chil-ruimte, enz… )
maar dit zal ter plaatse snel duidelijk worden. Het wordt helemaal iets anders ….
Inschrijvingen kunnen vanaf nu plaats hebben langs de gebruikelijke kanalen: via één der bestuursleden cash
afrekenen of nog beter een mail naar cbdc@telenet.be en de deelnamekosten storten op 733/1123649/31.
Deelname bedraagt 50 € p.p., met 10 € ledenkorting bij aanwezigheid. In deze prijs is inbegrepen: hapje &
aperitief bij aankomst, uitgebreide gourmetschotel met divers vlees & vis geflankeerd door warme en koude
groenten, sauzen, brood, aardappel & pastasalade, aangepaste dranken tijdens eten, een dessertbuffet, hapjes
na middernacht, drank a volonté tot 4 uur.
Kinder tot 12 jaar betalen 40 €, eveneens 10 € terug bij aanwezigheid.
Om 19 uur starten wij met het aperitief.

De uitslag van de derde kaartavond en de voorlopige stand in het algemeen klassement zal in de volgende info
verschijnen.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2014-2015
Zon 30 nov
Zat 6 dec
Woensdag 31 dec
Zat 17 jan 2015
Zat 31 jan
Zat 14 feb
21 & 28maart
Zon 5 april
Zat 25 april
Zat 9 mei
Zon 7 juni
Zat 27 juni
4/5juli

Bezoek kerstmarkt in Brussel
Sint@home
Oudejaar viering
Vierde kaartavond
Quiz
Vijfde kaartavond ( Thema-avond: Valentijn )
Vertoningen Revue 2015
Paasontbijt
Gezelschapsspel: Levend ganzenbord
Activiteit met daarna uit eten
Culinaire fietstocht
Lesseafvaart met NMBS dagtrip
CBDC-Beach

CBDC

AGENDA

Zon 30 november: Bezoek aan de kerstmarkt in Brussel.
Inschrijven niet meer mogelijk.
Belangrijk voor de deelnemers: Samenkomst om 12:15 uur aan Berchem station!

Zat 6 december : Sint @ home.
Inschrijven niet meer mogelijk.
De ouders ontvangen één deze dagen een mail met het juist bezoekuur.

Woensdag 31 december : Oudejaarsavond.
Inschrijven kan vanaf nu, tot 20 december 2014 met een maximum van 90 personen.
Voor meer info zie elders in deze uitgave.

Zat 17 januari: Vierde 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 , een verrassingsprijs 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. Inschrijven voor het algemeen klassement is niet meer mogelijk.
Elke kaartavond is er een streekbier van de maand en worden er smakelijke snacks voorzien.

Zat 31 januari: Quiz
Meer details in de info van volgende maand.
Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.

Marc C

Inschrijvingsformulier: Oudejaarsavond

31 december 2014

Naam van de deelnemers :

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gelieve dit formulier met inschrijvingsgeld in te dienen bij één der bestuursleden , of via cbdc@telenet.be,
deelnamekosten storten op 733/1123649/31.
Prijs: 50 € per persoon, 10 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderen t/m 12 jaar: 40 €, 10 € korting.
Inschrijven tot 20 december2014 of maximum 90 personen.

