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INFO FLASH

oktober 2014

De kop is er af, hierbij de volgende info van dit werkingsjaar met meer details en mogelijkheid tot inschrijven
voor het ontbijtzwemmen, de kerstmarkt en Sint Niklaasfeest.

Ontbijtzwemmen op zondag 26/10 in de Waterperels, Kazernedreef 100, 2500 Lier.
We zwemmen van 9 tot 10 uur, aansluitend voorzien we een ontbijt.
Deelnamekosten: 14 € voor volwassen met een ledenkorting van 7 €.
12 € voor kinderen t.e.m. 11 jaar, met een ledenkorting van 6 €
Kinderen t.e.m. 3 jaar zwemmen gratis, maar hebben ook geen ontbijt.
In de deelname prijs is zwemmen & ontbijt voorzien.
Inschrijven kan tot 18 oktober 2014.
Voor meer info aangaande zwembadfaciliteiten en reglement zie: www.sr-dewaterperels.be
We spreken ter plaatse af iets voor negen uur.

Bezoek kerstmarkt Brussel op zondag 30 november.
De verplaatsing doen we, zoals vorige keer, met de trein. Iedereen krijgt bij het vertrek in Berchem station
een individueel weekendbiljet. Dit heeft het voordeel dat we niet gezamenlijk moeten terugreizen. Je kan naar
huis sporen wanneer je wil, zolang het maar op zondag is! De kerstmarkt is open van 11 tot 22 uur.
Het vertrekuur vanuit Berchem zal later aan de deelnemers bevestigd worden , dit zal omstreeks 12 uur zijn.
Voor we jullie loslaten op het kerstgebeuren gaan we eerst een koffie met gebak nuttigen.
Deelnamekosten: 14 € voor volwassen met een ledenkorting van 5 €.
Kinderen van leden t.e.m. 10 jaar reizen gratis.
Inschrijvingen kan tot 15 november 2014.
In de deelnameprijs is voorzien: treinreis heen & weer, koffie met gebak in Brussel.

Sint Niklaasfeest: Op zaterdag 6 december zal de goede Sint, geflankeerd door zijn Pieten uw oogappel(s)
een bezoekje brengen, indien jullie de kinderen voor 31 oktober inschrijven
Vermits we de laatste jaren een kleine babyboom hebben gehad, hopen we dat we al de bezoeken nog
kunnen afwerken. Daarom vragen we om zoveel mogelijk te groeperen zodat de Sint meerdere kinderen bij één
gezin bezoeken. Als het echt teveel wordt zullen de kinderen de Sint in een zaal moeten komen opzoeken, we
houden jullie ten gepaste tijde op de hoogte.
Inschrijven kan vanaf nu door middel van een e-mail te sturen naar cbdc@telenet.be tot 31 oktober 2014 of bij
een bestuurslid met vermelding naam en leeftijd van het kind. Als je wil dat de Sint iets opvoedend tegen uw
dochter / zoon mag zeggen kan je dit eveneens vermelden.
De week voor het heilig bezoek zal u van ons een juister tijdstip ontvangen zodat u niet heel de namiddag hoeft
tuis te blijven.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Uitslag eerste kaartavond 2014-2015
1. Monique Simons
2. Guy Ceuppens
3. Erik Baert
4. Luc Van Goethem
5. Dirk Cruysberghs
Ria Verbist
7. Charlotte Suetens
8. Yves Sels
9. Wim De Vries
Jakkes Meuwis
11. Toon Antoni
Marc Cruysberghs
13. Jonas Leemans
Ann De Kinder

131 pt
127
120
118
117
117
115
111
109
109
105
105
104
104

15. Sarah Neyens
16. Yo Suetens
Jos Truyens
Franky Janssens
19. Vanessa Hendrickx
Willy Van Bos
21. Luc Campo
22. Karine Bogaerts
23. Addy Dödner
24. Marleen Vleugels
25. Koen Leemans
26. Nina Claus
27. Christel Suetens
28. Petra Witters

103 pt
101
101
101
100
100
98
94
93
92
91
90
79
77.

Prijs voor de meeste slagen in één gift : Monique Simons ( 10 slagen ).
Troostprijs voor getrokken speler: Jonas Leemans, getrokken plaats: Franky Janssens.
De juiste gok is deze avond niet uitgekomen, dus de pot gaat naar volgende de kaartavond van zaterdag 11
oktober. Intussen is dit al een flink bedrag geworden want er is reeds drie avonden geen winnaar !
Kaartliefhebbers: tot zaterdag 11 oktober, same place, same time.

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2014-2015
Zat 11 okt
Zon 26 okt
Zat 8 nov
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

Tweede kaartavond
Ontbijtzwemmen in de Waterperels te Lier
Derde kaartavond
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

Zat 11 oktober: Tweede 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 twee plaatsingsprijzen
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. Eenmalige inleg: 2 €.
Elke kaartavond is er een streekbier van de maand en worden er smakelijke snacks voorzien.

Zon 26 oktober : Ontbijtzwemmen in de waterperels in Lier
Meer info elders in deze uitgave.
Inschrijven kan vanaf nu tot 18 oktober 2014 via cbdc@telenet.be of bij een bestuurslid.

Zat 8 november: Derde kaartavond.
Voor plaats, tijd en meer details: zie 11 oktober.

Zon 30 november: Bezoek aan de kerstmarkt in Brussel.
Meer info elders in deze uitgave.
Inschrijven kan vanaf nu tot 15 november 2014 via cbdc@telenet.be of bij een bestuurslid.

Zat 6 december : Sint @ home.
We doen dit al enkele jaren: als je uw kind ( tot en met 10 jaar) inschrijft zal de goede Sint,
geflankeerd door zijn Pieten uw oogappel(s) een bezoekje brengen.
Vermits we de laatste jaren een kleine babyboom hebben gehad, hopen we dat we al de bezoeken nog
kunnen afwerken. Daarom vragen we om zoveel mogelijk te groeperen zodat de Sint bevriende kinderen
bij één gezin bezoeken. Als het echt teveel wordt zullen de kinderen de Sint moeten komen opzoeken,
we houden jullie ten gepaste tijde op de hoogte.
Met onze volgende info zal je kunnen inschrijven.

Woensdag 31 december : Oudejaarsavond.
Volgende info geven we meer informatie en kunnen de inschrijvingen starten.

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: Ontbijtzwemmen

26 oktober 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: 14 € per persoon, 7 € ledenkorting bij aanwezigheid. Kinderen t/m 11 jaar: 12 €, 6 € korting.
Kinderen tot 3 jaar gratis, echter geen ontbijt voorzien.
Inschrijven tot 18 oktober 2014.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat.

Inschrijvingsformulier: Kerstmarkt Brussel

30 november 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: 14 € per persoon, 5 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderen t/m 10 jaar: gratis
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat.
Let op: inschrijven tot 15 november 2014.

