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De jaarwisseling in intussen voorbij en hopelijk verwerkt! Inmiddels zal iedereen wel terug in gewone
wekelijkse modus leven.
We kunnen terugblikken op een geslaagde oudejaarsavond. Dit jaar hadden we gekozen voor een klassieke
gourmet avond met achteraf een dansparty in een andere, sfeervolle zaal.
Als voorbereiding was dat wel meer werk, maar de dag en de avond zelf was voor ons, medewerkers, rustiger.
In de keuken was alles zo goed als klaar als de eerste personen binnen kwamen, enkel sommige hapjes moesten
opgewarmd worden.
Nadat alle gourmet vuurtjes naar behoren brandde ( niet simpel ! ) werd de eerste aanval op het vlees & vis
ingezet om met een spetterend geluid te bakken in de pannetjes. Als snel volgde een tweede en derde aanvalsgolf op het buffet en iedereen genoot van de maaltijd.
Wat later volgde er nog 4 “bûches”, met een gezamenlijke lengte van 2 meter, en koffie als dessert.
Omstreeks 23 uur zakten we af naar een andere zaal waar inmiddels ambiancevolle muziek weerklonk, met de
nodige lichteffecten. De sfeer zat er al van de eerste minuten in en is niet meer gestopt voor 4 uur, dank zij
het enthousiasme van Patje, onze huis DJ!
Langs deze weg wil ik graag nog even de talrijke medewerkers bedanken die ons geholpen hebben tijdens de
voorbereidingen, de avond zelf en de opkuis. Zonder hen hadden we dit niet kunnen verwezenlijken.
Tijdens het opkuisen hebben we nog een vrij zware metalen dames armband gevonden. Deze is verkrijgbaar bij
Marc.
Op zaterdag 31 januari organiseren we een amusante quizavond voor groepen. Dit wordt geen saai vraag en
antwoord spel, maar een leuke avond met diverse quiz- formules en enkele opdrachten. Vermits dit avond
vullend is voorzien we ook enkele hapjes tijdens de twee pauzes : soep en een assortiment van huisbereide
pizza’s.
We spelen in groepen van 4 tot max 8 personen, we hebben ons voorzien voor 8 groepen.
De deelnameprijs bedraagt 15 €, bij aanwezigheid krijg je 5 € terug. In deze prijs is inbegrepen: deelname aan
de quiz met achteraf voor iedereen een prijs, soep & pizza. Alles dus, behalve de drank.
Inschrijven, liefst in groep, kan vanaf tot nu tot 25 januari,langs de gekende kanalen. Indien nodig stellen wij
zelf groepen samen. Vermis de deelname beperkt is geven we voorrang aan leden van CBDC en zullen niet leden
enkel aanvaard worden als er nog plaats is.We starten om 20 uur in de refter van de Leonardo Da Vinci school.
Op 14 februari, met Valentijn, hebben we onze thema-kaartavond gepland. Het thema ligt dus ook voor de
hand: Valentijn. We verkiezen om hier op een pittige variante op te maken: we spelen die avond in koppels, maar
niet met uw eigen partner! We vragen jullie om eens lekker vreemd te gaan en zoek voor die avond een andere
persoon om een koppel samen te stellen. Vermits we vrijdenkend zijn maken we geen onderscheid tussen de
verschillende geaardheden: hetero, holebi, transsexueel…. alles kan!
We maken, enkel voor deze avond, een apart klassement per koppel en achteraf heeft iedereen een passende
prijs!
Hiervoor vragen we geen extra inschrijvingsgeld, dit is gewoon een leuke variante op een avondje kaarten.
Wij zorgen voor de gepaste entourage in de zaal, serveren die avond een “liefdesdrank” en aangepaste snack!
Als jullie nu uw kledij en houding aanpassen aan het thema wordt dit weer uitbundig vertier!
Het spreekt vanzelf dat wij, CB Drivers Club, niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventuele
gevolgen.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

De punten individueel behaald die avond tellen mee voor het algemeen klassement.
Na de Valentijn prijsuitreiking volgt de einduitslag van het algemeen klassement. Die avond krijgen de meesten
onder jullie dus twee prijzen, het kan niet op!

Uitslag kaartavond november 2014:
1. Jenny Deschrijver
2. Charlotte Suetens
3. Toon Antoni
4. Marc Cruysberghs
5. Walter Rouneau
6. Erik Baert
7. Christel Suetens
8. Jos Truyens
Louis Truyens
10. Wim De Vries
11. Yo Suetens
12. Monique Simons

128 pt
127
123
121
117
114
112
110
110
108
105
101

13. Dirk Cruysberghs
14. Marie Jeanne Wijnants
Erik De Kinder
16. Nina Claus
Petra Witters
Willy Van Bos
19. Emmy Janssens
Luc Campo
Marina De Kinder
22. Ria Verbist
Marie Louize Oeyen
24. Hubert Van Campfort

101 pt
99
99
98
98
98
94
94
94
83
83
79

Voorlopig algemeen klassement na drie kaartavonden:
1. Wim De Vries
2. Jos Truyens
3. Erik Baert
4. Ria Verbist
Dirk Cruysberghs
6. Yo Suetens
7. Christel Suetens
8. Nina Claus
9. Petra Witters
10. Charlotte Suetens
11. Magdalena Vercammen
12. Guy Ceuppens
Toon Antoni
14. Jenny Deschrijver

336 pt / 3 avond
334
328
320
320
315
314
296
289
242 / 2 avond
231
228
228
222

15. Sarah Neyens
16. Karin Bogaerts
17. Louis Truyens
18. Yves Sels
19. Franky Janssens
20. Marie Louize Oeyen
21. Koen Leemans
22. Luc Van Goethem
23. Jakke Meeuwis
24. Monique Simons
25. Willy Van Bos
Vanessa Hendrickx
27. Leentje Vleugels
28. Sven Truyens

217 pt/ 2 avond
210
206
202
190
181
175
118 pt / 1 avond
109
101
100
100
92
90

De volgende kaartavonden worden gehouden op 17 januari & 14 februari 2015.

De revue van 2015 zit er aan te komen! Op 21 & 28 maart spelen we “zoon zoekt vrouw”, een knotsgekke
parodie op een bekend tv-programma waarbij een vrouw wordt gezocht voor een boer.
De kaartverkoop hiervoor start op zaterdag 14 februari 2015 om 19 uur, in de refter van de Leonardo Da Vinci
school , voor de laatste kaartavond.
Zoals jullie weten werken wij met genummerde plaatsen, informeer op tijd bij vrienden en familie zodat we
iedereen aan dezelfde tafel kunnen plaatsen. Kostprijs voor de inkomkaart: 8 €.

CBDC

AGENDA

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2014-2015
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

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

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, 14 februari a.s. 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
Zie meer info elders in deze uitgave.
Inschrijven tot 25 februari door middel van het inschrijvingsgeld in te dienen bij Marc C,
Mortselstraat 11 in Edegem, of via cbdc@telenet.be, deelnamekosten storten op 733/1123649/31.
Deelnameprijs 15 €, 5 € terug bij aanwezigheid. Er is geen kinderprijs voorzien.

Zat 14 februari:
19:00 uur: Start kaartverkoop revue “ zoon zoekt vrouw ”
20:00 uur: Vijfde kaartavond met prijsuitreiking algemeen klassement
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 een plaatsingsprijs.
Inleg: 1,5 € per persoon.
Speciale thema avond: Valentijn. Zie voor meer info elders in deze uitgave.
Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: Quiz

31 januari 2015

Naam van de groep: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Leden van de groep:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gelieve dit formulier met inschrijvingsgeld in te dienen bij één der bestuursleden , of via cbdc@telenet.be,
deelnamekosten storten op 733/1123649/31.
Prijs: 15 € per persoon, 5 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Geen kinderprijs voorzien.
Inschrijven tot 25 januari of maximum 64 personen.
Voorlopig krijgen leden van CBDC voorrang op niet leden.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat.

