31° jaargang - nr. 4

INFO FLASH

december 2015

Dag allemaal,
Voila, dit is de laatste info van 2015. Het nieuwe jaar zullen we met 55 CBDC’ers begroeten, we verwachten de
ingeschreven personen om 19 uur om de avond / nacht met een aperitief in te zetten. We verwachten nog wel
van enkele personen hun voorgerecht keuze. Niet vergeten aub!
Op 12 december had de derde kaartavond plaats, hierbij de uitslag:
1. Luc Van Goethem
2. Jenny Deschrijver
3. Erik Baert
4. Gaston Janssens
5. Willy Van Bos
6. Christel Suetens
7. Marie Louize Oeyen
8. Toon Antoni
9. Walter Janssens
10.Jakke Meuwis
11.Astrid Suetens
12.Yo Suetens
13.Walter Hauquier
14.Louis Truyens

130
128
127
125
122
114
114
112
109
106
104
104
103
103

15. Karin Bogaerts
Jos Truyens
17. Monique Simons
Franky Janssens
19. Nina Claus
20. Walter Rouneau
21. Petra Witters
22. Rosita Van de Walle
23. Marleen Vleugels
Marina De Kinder
25. Marc Cruysberghs
26. Dirk Cruysberghs
27. Martine Bosmans
28. Magdalena Vercammen

103
103
101
101
100
98
96
95
92
92
88
83
81
78

Dit geeft onderstaande voorlopig klassement na drie kaartavonden:
1.Jenny Deschrijver
2. Gaston Janssens
3. Christel Suetens
4. Erik Baert
5. Louis Truyens
6. Willy Van Bos
7. Yo Suetens
8. Marie Louize Oeyen
9. Toon Antoni
10.Marc Cruysberghs
11.Dirk Cruysberghs
12.Franky Janssens
13.Luc Van Goethem

358 pt/3 avond
355
340
332
324
321
317
316
305
304
302
302
235 pt/2 avond

14. Monique Simons
15. Karin Bogaerts
16. Walter Janssens
17. Jos Truyens
18. Nina Claus
19. Nathalie De Wit
20. Addy Dödner
21. Magdalena Vercammen
22. Charlotte Suetens
23. Jakke Meuwis
24. Walter Hauquier
25. Jari De Vries
26. Rosita Van De Walle

230
229
222
221
209
194
183
180
117 pt/1avond
106
103
97
95

Volgende kaartavond: zaterdag 13 februari 2016 . Thema: FOUTE KAARTAVOND.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Indoorgolf: op zaterdag 16 januari 2016 hebben we een indoor minigolfavond voor fijnproevers !
We verwachten de deelnemers om 18 uur in indoor “Flashy golf “, een glow in the dark minigolf gelegen aan de
Mechelsesteenweg 380/1 in Lier. Neem alvast al eens een kijkje op www.flashygolf.be .
Daar spelen we tot 20 uur een partij sfeervolle minigolf en daarna worden we verwacht in restaurant “ Pure “
voor een diner, bestaande uit onderstaande menu:
Aperitiefhapje van de chef
*
Spiesje van scampi op een bedje van zwarte pasta met tomaat en basilicum
*
Zwaardvisfilet met groene asperges en bloemkoolcrème met aardappelpuree en tuinkruiden
of
Parelhoensuprême met gandaham en cheddar, oesterzwammen in roomsaus en aardappelgratin
*
Crème brûlée
of
Gebakken feta in filodeeg met honing, balsamicocrème en sesamzaadjes.

Wij kunnen u deze volledige avond aanbieden voor de prijs van 50 € per persoon,
leden CBDC krijgen 15 € terug bij aanwezigheid.
In deze prijs is inbegrepen: 2 uur flashy-indoorgolf, bovenstaande menu in restaurant “ Pure” en de dranken
tijdens de maaltijd.
Niet inbegrepen: genuttigde dranken tijdens het golven.
Inschrijven kan via de gekende kanalen tot uiterlijk 9 januari 2016.

Foute kaartavond: heeft plaats op 13 februari in Leonardo Da Vinci school, aanvang om 20 uur.
Dit hebben we enkele jaren geleden nog eens op het programma gehad met hilarische taferelen als gevolg.
Op deze avond hebben we voor elke kaartronde een knotsgek reglement en speciale kaarten.
Het wordt een avondje ambiancevol kaarten ondersteund door foute muziek.
De deelnameprijs is zoals altijd 1,5 €, de totaal inleg + 25 € wordt terug uitbetaald aan de winnaars.
Er zal ook een foute snack voorzien zijn geflankeerd door een lekker bier van de maand!
Voor alle duidelijkheid: Deze avond zal een verrassende overwinnaar opleveren en telt NIET mee voor het
algemeen klassement!
Iedereen welkom!

De winterwandeling van zondag 28 februari is nog in een voorbereidende fase. In de volgende info zal deze
volledig uitgewerkt aan bod komen.

Overzicht van onze volgende activiteiten voor 2015-2016
Donderdag 31 dec Oudejaar viering
Zat 16 Januari
Indoor golf met eten in Lier
Zat 13 feb
Vierde kaartavond: Thema foute kaartavond.
Zon 28 feb
Winterwandeling
Zat 12 maart
Vijfde kaartavond
Zon 27 maart
Paasontbijt
Zat 23 april
Nachtdropping
21 of 22 mei
Zeevissen & een dagje zee
Zon 5 juni
Fietszoektocht
Zon 26 juni
Uitstap naar een pretpark

CBDC

AGENDA

Donderdag 31 december: Oudejaarsviering bij CBDC.
Inschrijven niet meer mogelijk .
55 personen zijn ingeschreven voor deze avond.
We verwachten jullie om 19 uur in de zaal om te starten met het aperitief.
De ingeschreven deelnemers hebben inmiddels meer informatie gehad.

Zaterdag 16 januari: Indoorgolf in Lier
Meer informatie elders in deze uitgave.
Inschrijven tot uiterlijk 9 januari via een bestuurslid of via cbdc@telenet.be en dan deelnamekosten
storten op IBAN: BE 04 7331 1236 4931.
Zie bijgaand inschrijvingsformulier en vergeet niet uw menu keuze door te geven.
Afspraak om 18 uur aan Flasygolf, Mechelsesteenweg 380/1 in Lier.

Zaterdag 13 februari: Foute 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.
Tijdens deze kaartavond is er een streekbier van de maand en wordt er een aangepaste snack voorzien.
Deze avond telt NIET mee voor het algemeen klassement.

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: Indoorgolf voor fijnproevers

16 januari 2016

Naam van de deelnemers :naam invullen en gewenste menu aanduiden
1……………………………………………………………………………… wens zwaardvis of parelhoen // Crème brûlée of feta.
2……………………………………………………………………………… wens zwaardvis of parelhoen // Crème brûlée of feta.
3……………………………………………………………………………… wens zwaardvis of parelhoen // Crème brûlée of feta.
4……………………………………………………………………………… wens zwaardvis of parelhoen // Crème brûlée of feta.
5……………………………………………………………………………… wens zwaardvis of parelhoen // Crème brûlée of feta.
6……………………………………………………………………………… wens zwaardvis of parelhoen // Crème brûlée of feta.

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:50 € per persoon,15 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Geen kinderprijs voorzien.
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 uiterlijk 9 januari 2016.

