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Revue 2015 zit erop ! Modest heeft intussen een “vrouw” gevonden en hij leefde nog lang en gelukkig….
En wij zijn ook gelukkig! We hebben met ons allen een revue op de planken gebracht waarbij we ons publiek een
amusante avond hebben bezorgd.
We hebben ook meer kaarten verkocht als verleden jaar, zodat we twee keer een goed gevulde zaal hadden.
Om praktische redenen, vooral wat zaal & paasvakantie betreft, zijn we van plan om de volgende revue te
spelen in de periode november/ december 2016. Maar dit doen we enkel als onze medewerkers dit ook zien
zitten. Daarom deze oproep aan onze acteurs, actrices & danseressen: zien jullie het zitten om deze periode
twee weekends vrij te houden voor deze voorstellingen?
Hou ons op de hoogte via e-mail naar marc@cbdc.be aub.
Eerstdaags zullen alle medewerkers van de revue een uitnodiging krijgen om “ Modest zoekt vrouw” op een
passende wijze af te sluiten.
Het paasontbijt van verleden week was ook bingo! In totaal hadden we 105 deelnemers aan onze ontbijttafel.
Zij hebben kunnen genieten van een lekker ontbijt en een uniek “ paashaastafelkegelspel”, waarbij een gevulde
paasmand te winnen was. Na een spannende strijd, een eindronde met 5 deelnemers, kon Ann De Kinder deze
prijs mee naar huis nemen.
Graag een woordje van dank aan alle personen die paaszondag om 6 uur zijn opgestaan om dit ontbijt voor ons
te bereiden. Zonder hen was dit niet mogelijk! Een dikke pluim voor ons keukenpersoneel!
Deze activiteit werd overschaduwd door enkele problemen met personen die inschrijven en daarna vergeten te
betalen. Ondanks dat we deze personen op tijd hebben verwittigd was de inschrijvingstermijn verstreken en
hebben we ze moeten weigeren, met frustraties als gevolg.
Maak er een gewoonte van bij inschrijving onmiddellijk te betalen, dit is voor beide partijen de beste manier.
Jullie moeten begrijpen dat het voor ons, als organisator, nodig is op tijd te weten hoeveel personen er mee
doen. We hebben al werk genoeg, en dit in onze vrije tijd, om alles op tijd klaar te krijgen. Nu moeten we ons
nog bezig houden om te laat betalers te manen, een fenomeen dat meer opduikt als vroeger. Dit getuigt van
weinig of geen respect tegen over het dagelijks bestuur en zijn medewerkers, en dit is nu net het enigste dat
we verwachten.
We kunnen wel begrijpen dat jullie soms graag willen meedoen maar nog niet weet of je wel kan ( bv met weekendwerk ) en toch een plaats willen reserveren voor een activiteit. Neem in dat geval contact op met één der
bestuursleden en we zullen dit dan bekijken en trachten een mouw aan te passen waar mogelijk. We willen
steeds voor iedereen goed doen, maar moeten ook onze grenzen stellen. Anders wordt het een chaos!
Het levend ganzenbord, dat we gepland hadden op 25 april, moeten we tot onze spijt annuleren. We hebben de
voorbije weken al onze aandacht op de revue moeten toespitsen, zodat de voorbereidingen van het ganzenbord
niet hebben plaats gehad. Vermits dit geen “ kant & klaar “ activiteit is, en van ons veel werk vraagt hebben we
besloten het ganzenbord niet te laten doorgaan. We leveren geen half werk af….
Als eerst volgende activiteit hebben we een namiddag “city beer golf” met aansluitend een diner gepland.
Dit is een pop up concept dat enkel in 2015 zal plaats hebben, voor ons op zaterdag 9 mei in Lier.
We zullen die dag, onder leiding van enkele gidsen, het centrum van Lier doorkruisen waarbij we op 4 verschillende locaties in de stad een balletje naar een doel moeten slaan. Tijdens deze tocht zullen we ook 3 heerlijke
typische Lierse biertjes kunnen degusteren. We sluiten die dag af in het Hof van Aragon met een lekker diner.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Praktisch:
We vertrekken die dag met een bus naar Lier, afspraak om 13:45 uur op het gemeenteplein in Edegem.
In Lier aangekomen spelen we het “beer city golf” met de nodige stops om van het plaatselijk gerstenat te
genieten.
Daarna zakken we af naar het hof van Aragon waar we dineren. Er is keuze uit onderstaande menu :
Tomatenroomsoep
Kalkoengebraad archiduc met groentenkrans en kroketjes of kabeljauw met juliennegroenten en puree.
Chocolade moilleux met vanille-ijs.
De nodige dranken tijdens deze maaltijd is in de prijs inbegrepen.
We verwachten omstreeks 20:30 uur terug in Edegem te zijn.
De deelnameprijs voor dit eenmalig evenement bedraagt 60 € p.p., aanwezigen CBDC leden krijgen 20 € terug
betaald.
In deze prijs is inbegrepen: busreis heen & weer, City beer golf met degustatie van 3 streekbieren en een
drie gangen diner inclusief drank.
Inschrijven kan tot en met 3 mei via de gekende kanalen. Let op: je bent pas ingeschreven als de betaling
geregistreerd is.
Voor deze activiteit is geen kinderprijs voorzien.

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2014-2015
Zat 9 mei
Zon 7 juni
Zat 27 juni
4/5juli

City beer golf met daarna diner.
Culinaire fietstocht
Lesse afvaart met NMBS dagtrip
CBDC-Beach

CBDC

AGENDA

Zat 9 mei: City beer golf met diner in Lier.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.
Samenkomst; 13:45 uur gemeenteplein Edegem.
Inschrijven tot en met 3 mei.

Zon 7 juni: Culinaire fietstocht in de regio.
We rijden die dag van de ene horecazaak naar de andere waar we telkens een onderdeel van een volledige
maaltijd krijgen, van soep tot nagerecht.
Meer info en inschrijvingen in onze volgende uitgave.

Zat 27 Lesse afvaart met NMBS dagtrip.
Een klassieker, maar altijd geslaagd!
Meer info en inschrijvingen in onze volgende uitgave.

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: City beer golf
2015

9 mei

Naam van de deelnemers :

Vermeld hieronder wat je wil eten.
Schrappen wat niet past.

1………………………………………………………………………

vlees of vis

2………………………………………………………………………

vlees of vis

3………………………………………………………………………

vlees of vis

4………………………………………………………………………

vlees of vis

5………………………………………………………………………

vlees of vis

6………………………………………………………………………

vlees of vis

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:60 € per persoon,20€ ledenkorting bij aanwezigheid.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat!

Aan alle revue medewerkers.
Nogmaals een woord van dank aan alle medewerkers, voor en achter de schermen tijdens onze revue
“ Modest zoekt vrouw”.
Tijdens de afscheid speech op de tweede avond heb ik meerdere personen bedankt en heb bewust iedereen niet
vernoemd om niet eindeloos in herhaling te vallen.
Het bestuur en ik, zijn er terdege van bewust dat dit niet mogelijk zou zijn zonder de inzet van jullie allen.
Daarom:
Een dikke proficiat voor de acteurs en dansers voor het hardnekkig blijven repeteren tot het goed was!
Een vette pluim voor de inspiratie van ons schrijverscollectief.
Een dankbare handdruk aan Wim & Erik voor het ophalen van de nodige advertenties.
Chapeau voor de heren die ons decor hebben opgebouwd en de nodige schilderwerken hebben volbracht.
Duim omhoog voor Stanny, Dave en Ann voor het geluid & belichting.
Een puike prestatie van Koen om alles ten gepaste tijde op het podium te brengen.
Mooi naaiwerk van Sandra & Karin:ze hebben prachtige groentekostuums gemaakt.
Een oscar aan Marcel voor het camerawerk en de filmmontage.
Een medaille voor moed en zelfopoffering aan de volledige tapploeg en het zaalpersoneel.
Petje af voor Martine, François & Patricia voor de prachtige make up.
Respect voor de personen die de zaal telkens in orde hebben gebracht.
Nog meer respect voor onze kuisploeg van zondag 29 maart! ( niet te onderschatten na de afterparty ! )
Toch nog iemand vergeten? Mijn weloprechte excuses maar toch welgemeende dank.
En ...omdat het zo plezant is doen we het volgend jaar nog eens !
Dankbare groeten,
Marc

