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Dag allemaal,
Hierbij onze info van november, iets later als voorzien. Dit hebben we gedaan om jullie de laatste informatie te
kunnen geven i.v.m. één van de komende activiteiten: oudejaarsavond. Verder vind je meer details en een
inschrijvingsformulier.
Op 14 november had de tweede kaartavond van dit jaar plaats, hierbij de uitslag:
1. Gaston Janssens
2. Dirk Cruysberghs
3.Jos Truyens
4. Charlotte Suetens
5. Walter Janssens
6. Ria Verbist
7. Martine Bosmans
8. Toon Antoni
9. Christel Suetens
10.Marc Cruysberghs
11. Louis Truyens
12.Monique Simons
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13. Petra Witters
14. Jenny Deschrijver
15. Yo Suetens
Nathalie Dewit
17. Karine Bogaerts
Marie Louize Oeyen
19. Willy Van Bos
20.Franky Janssens
21.Luc Campo
22. Wim Celis
23. Erik Baert
24. Addy Dödner
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Dit geeft onderstaande voorlopig klassement na twee kaartavonden:
1. Jenny Deschrijver
2. Gaston Janssens
3. Christel Suetens
4. Louis Truyens
5. Dirk Cruysberghs
6. Marc Cruysberghs
7. Yo Suetens
8. Erik Baert
9. Monique Simons
10. Marie Louize Oeyen
11. Willy Van Bos

230pt / 2 avond 12. Nathalie Dewit
230
13. Toon Antoni
226
14. Addy Dödner
221
15. Jos Truyens
219
16. Charlotte Suetens
216
17. Walter Janssens
213
18. Nina Claus
205
19. Luc Van Goethem
204
20. Magdalena Vercammen
202
21. Jari De Vries
199

194
193
183
118 / 1 avond
117
113
109
105
102
97

Brouwerijbezoek en uit eten in “ het Anker”: Deze inschrijvingen zijn inmiddels afgesloten, we gaan met 33
personen. We verwachten jullie op zondag 29 november om 11:45 uur in de brasserie van het Anker,
Guido Gezellelaan 49 in Mechelen.
Om 12 uur hebben we een rondleiding met gids door de brouwerij ,met de nodige proevertjes, en aansluitend
gaan we aan tafel voor de menu van de brouwer met bijbehorende dranken.
Graag allen op tijd aub.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Sint Niklaasfeest: Op zondag 6 december zal de goede Sint, geflankeerd door zijn Pieten uw oogappel(s) een
bezoekje brengen. De ouders van ingeschreven kinderen hebben inmiddels een bericht gehad wanneer de Sint
ter plaatse zal zijn. Zo niet contacteer dan Luc Van Goethem ( luc@cbdc.be ), hij zal jullie dan op de hoogte
brengen.
Oudejaarsavond: de nacht van donderdag 31 december en vrijdag 1 januari kan met CB Drivers Club beleefd
worden. We willen een klein variante brengen, daarom is onze gebruikelijke menu wat aangepast.
Als jullie meedoen verwachten we je om 19 uur in de refter van de Leonardo da Vinci. We starten dan met het
aperitief geflankeerd met enkele heerlijke hapjes.
Daarna gaan we aan tafel voor het voorgerecht, met aansluitend een luxueuze winterbarbeque met diverse
vlees — en wildsoorten, schaaldieren en vis in papillot. Dit wordt geserveerd met nodige sausen, warme groenten en bijhorende aardappelvarianten.
Daarna zoeken we de dansruimte op, genieten tussendoor nog van het dessert, en we verwelkomen 2016 met de
nodige bubbels & ambiance.
We bieden jullie deze feestavond aan voor de prijs van 60 € p.p., met een ledenkorting van 10 € bij aanwezigheid. Kinderen tot 12 jaar betalen 50 € en 10 € ledenkorting. In deze prijs is alles inbegrepen, zowel eten als
drank vanaf het aperitief tot 4 uur.
Inschrijven kan vanaf nu tot 20 december met een maximum van 70 personen.
Zoals elk jaar wil ik jullie meegeven om niet te lang te wachten met inschrijven omdat deze activiteit snel uitverkocht is.
Indoorgolf: Deze activiteit vraagt meer voorbereiding als verwacht, we trachten tegen volgende info meer
details te kunnen geven. Wordt dus vervolgt!

Overzicht van onze volgende activiteiten voor 2015-2016
Zon 29 nov
Uit eten in “ Het Anker” te Mechelen , met brouwerijbezoek & degustatie.
Zon 6 dec
Sint@home
Zat 12 dec
Derde kaartavond
Donderdag 31 dec Oudejaar viering
Januari
Indoor golf
Zat 13 feb
Vierde kaartavond: Thema avond.
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

Zon 29 november: Uit eten in het Anker met brouwerijbezoek.
Voor deze activiteit zijn de inschrijvingen intussen afgesloten en we bezoeken met 33 personen de
brouwerij en het restaurant.
Afspraak om 12 uur aan brouwerij & restaurant het Anker, Guido Gezellelaan 49 in Mechelen.

Zon 6 december : Sint @ home.
Het is bijna zover… nog enkele dagen en de Sint komt een geschenk brengen bij de ingeschreven
kinderen. Intussen hebben de ouders van ons een bericht gehad wanneer ze Sint & Piet aan de deur
mogen verwachten.

Zat 12 december: Derde 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.

Don 31 december: Oudejaarsviering bij CBDC.
Meer informatie elders in deze info & inschrijvingsformulier op achterzijde.
Inschrijving via de gekende kanalen tot uiterlijk 20 december 2015 met een maximum 70 personen.
Deelnameprijs: volwassen 60 € p.p. met een ledenkorting van 10 € bij aanwezigheid.
Kinderen tot 12 jaar: 50 € per kind met een ledenkorting van 10 € bij aanwezigheid.

… januari: Indoorgolf
Meer informatie in onze volgende info.

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: Oudejaarsavond

31 december 2015

Naam van de deelnemers :
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
3……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
4……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
6………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
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,10 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Prijs kinderen tot 12jaar: 50 € per kind,10 € ledenkorting bij aanwezigheid.
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 20 december 2015 of maximum 70 personen.

