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De vakantiemaanden zijn voorbij, dus hoogtijd voor onze eerste info van werkingsjaar 2014-2015.
Uw dagelijks bestuur is ook dit jaar niet gewijzigd, voor alle duidelijkheid hieronder een overzicht:
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Indien er van jullie uit vragen, opmerkingen, voorstellen of kritiek zijn kan je die steeds kwijt bij bovenstaande
personen. Personen zonder internet aansluiting kunnen natuurlijk ook bij ons terecht tijdens elke activiteit van
CBDC of via een telefoontje.
Op www.cbdc.be kan je steeds terecht voor bijkomende informatie of een overzicht van de activiteiten die dit
jaar gepland zijn. Wij proberen ook een fotogalerie up to date te houden van onze laatste uitspattingen.
Heeft iedereen zijn lidgeld reeds betaald? Zoniet wordt dit dringend als je in de vereniging wil blijven. Wacht
niet meer langer als je van onze voordelige ledenprijs wil genieten bij onze activiteiten.
Als je betaald nooit meerdere activiteiten en lidgeld samen betalen aub. Maak voor elke activiteit een aparte
overschrijving, zo hebben wij een duidelijk overzicht van de inschrijvingen en lidgelden
Vooreerst wil ik nog de mensen bedanken die enkele uren van het jaarmarktweekend hebben opgeofferd om bij
ons achter het kraam te staan. Dank zij hen hebben we een goede jaarmarkt gehad. De juiste cijfers zijn nog
niet bekend, maar we vermoeden dat we ongeveer hetzelfde inkomen hebben als verleden jaar en dat was
bevredigend. Nogmaals bedankt aan alle jaarmarktmedewerkers!

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2014-2015
Zat 20 sept
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

Eerste kaartavond
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

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Een woordje ter verduidelijking van sommige activiteiten:

Kaartavonden: zoals elk jaar doen we 5 kaartavonden, met mogelijkheid om mee te strijden voor het algemeen
klassement. Hiervoor moet je éénmalig inschrijven ( 2 € ) en dan wordt er een klassement gemaakt van uw drie
beste kaartavonden. Iedereen die minimum twee avonden heeft gespeeld zal een natura prijs hebben.
De thema kaartavond van 14 februari telt dit jaar WEL mee voor algemeen klassement.
Elke avond wordt het inschrijvingsgeld + 25 € verdeeld onder de winnaars en we zorgen telkens voor een pittig
bier van de maand en een heerlijke snack. Zoals verleden jaar kan er ook vooraf gegokt worden op de winnaar
van de avond. Iedereen mag max 3 keer gokken aan 1 € per poging. De opbrengst van het gokgebeuren wordt
volledig uitbetaald aan de winnaar. Bij meerdere winnaars wordt de pot gedeeld. Als er geen winnaar is gaat de
pot naar de volgende kaartavond.

Sint@home: De enige echte CBDC sint met zijn trouwe pieten zullen de kinderen van CBDC, indien ingeschreven, thuis komen bezoeken. Let op: Enkel voor kinderen van leden met een leeftijd van 10 jaar of jonger. Als
we teveel inschrijven hebben om op één dag alle kinderen te bezoeken dan zal de Sint in een zaal zitten en
komen de kinderen hem bezoeken.

Revue: in maart 2014 staan we terug op de planken om een gloednieuwe revue te brengen. We werken weer

met ons schrijverscollectief van verleden jaar: dit gaf een succesvol resultaat met een enthousiast publiek.
De vertoningen zullen plaats hebben in zaal Centrum en voorlopig spelen we slechts twee zaterdagen: 21 & 28
maart. In de nabije toekomst zullen de spelers van vorig jaar meer details krijgen.

Levend ganzenbord: dit hebben we in de beginperiode van de club nog eens gedaan. We tekenen dan op de

vloer een groot ganzenbord uit en de deelnemers zijn dan de pionnen. Op ons ganzenbord zijn bepaalde speciale
vakken en als je daar op terecht komt moet je een praktische proef afleggen. Hierbij kan je plaatsen winnen of
verliezen. Fun verzekerd!

CBDC beach: we spreken er nog altijd van! Zo goed was onze eerst campingweekend in 2013.

We hopen dat we dit kunnen evenaren, want de verwachtingen zullen hoog gespannen zijn!
Maar graag deze afspraak: dit weekend zal enkel plaats hebben als we zekerheid hebben van stralend zomerweer. In deze activiteit moeten we veel tijd en energie insteken en dat doen we niet als het maar een kwakkelweertje wordt!

CBDC

AGENDA

Zat 20 september: Eerste 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 , de laatste van het dag
klassement 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. Eenmalige inleg: 2 €.
Elke kaartavond is er een streekbier van de maand en worden er smakelijke snacks voorzien.

Zat 11 oktober: Tweede kaartavond.
Voor plaats, tijd en meer details: zie 20 september.

Zon 26 oktober : Ontbijtzwemmen in de waterperels in Lier
In onze volgende info kunnen we meer details vrijgeven aangaande de deelnameprijs en de juiste uren.
Hou alleszins voor deze activiteit van 9 tot 12 uur vrij die dag.

Zat 8 november: Derde kaartavond.
Voor plaats, tijd en meer details: zie 20 september.

Zon 30 november: Bezoek aan de kerstmarkt in Brussel.
Hiervoor moet ik jullie ook naar onze volgende info verwijzen. Wat al wel zeker is dat we de verplaatsing
met de trein zullen doen. We vertrekken dan gezamenlijk in Berchem station ( zal rond de middag zijn )
en huiswaarts keren kan je wanneer je zelf wil. Iedereen zal zijn eigen treinbiljet hebben.

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.

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

