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Allereerst een woordje van dank aan onze medewerkers tijdens de jaarmarkt van Edegem. Dank zij hen heeft
CB Drivers Club zich weer van hun beste kant laten zien aan de inwoners van Edegem & omstreken. Ook een
woord van dank aan de vele sympathisanten die hun scherpschutters kwaliteiten ten toon hebben gespreid.
Intussen is onze eerste kaartavond ook voorbij, hierbij de uitslag:
1. Jenny De Schrijver
2. Christel Suetens
3. Louis Truyens
4. Erik Baert
5. Yo Suetens
6. Sarah Neyens
7. Marc Cruysberghs
8. Nina Claus
9. Franky Janssens
10. Luc Van Goethem
11. Karin Bogaerts
12. Marie Louize Oeyen
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13. Willy Van Bos
14. Magdalena Vercammen
Monique Simons
16. Martine Bosmans
17. Lea Van Assche
18. Jari De Vries
19. Dirk Cruysberghs
20. Addy Dödner
Nathalie De Wit
22. Gaston Janssens
23. Toon Antoni
24. Marleen Vleugels
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We hebben een geschikt restaurant gevonden voor ons etentje, maar hebben een andere dag moeten kiezen.
Het is verplaatst naar zondag 29 november. We voegen er wel iets extra aan toe: een brouwerijbezoek met
degustatie.
We hebben gekozen voor brouwerij met restaurant “ Het anker “ , gelegen aan de Guido Gezellelaan 49 in
Mechelen. In deze brouwerij worden de Gouden Carolus, Maneblusser en Lucifer gebrouwen en sinds kort hebben ze ook een whisky: Gouden Carolus single malt. We spreken daar af om 12:00 uur en zullen eerst onder
leiding van een gids de brouwerij bezoeken, waarbij we twee biertjes kunnen degusteren. Om 14 uur worden we
aan tafel verwacht voor een driegangen menu met , voor de liefhebbers, telkens een bijpassend biertje.
Onze menukeuze: * Soepje van het seizoen ( suggestie Lucifer)
Dan keuze uit:
* Mechelse koekoek met een slaatje van appel en rode bietjes, natuursaus met Gouden
Carolus Ambrio en kroketten. ( suggestie Gouden Carolus Ambrio )
of
Gebakken Zeebaarsfilet met ovenaardappelen en gegrilde groentjes
( suggestie Gouden Carolus Trippel ).
* Perencrumble met vanille ijs & koffie.
Indien je liever water of frisdrank drinkt wordt dit ook geserveerd. Wijn kan ook maar zal apart aangerekend
worden.
De kindermenu bestaat uit Kipfilet met appelmoes of Hamburger met ketchup of ministeak met sla. Hierbij
worden frietjes of kroketjes geserveerd. Deze kindermenu is voor kinderen tot—12 jaar.
De rondleiding in de brouwerij is niet mogelijk met rolstoel of kinderwagen wegens trappen. Er is geen lift
voorzien.
De deelnameprijs bedraagt 45 € voor volwassen, CBDC leden krijgen 20 € terug bij aanwezigheid.
De kinderprijs is 20 € met een ledenkorting van 10 € bij aanwezigheid.
In deze prijs is inbegrepen: brouwerijbezoek met degustatie en de maaltijd met bijpassende drank.
Inschrijven kan vanaf nu via de gekende kanalen tot uiterlijk 20 november of maximum 50 personen.

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, indien jullie de kinderen, tot en met 10 jaar, voor 25 oktober inschrijven.
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 meerdere kinderen bij één
gezin kan bezoeken. Als het echt teveel wordt zullen de kinderen de Sint in een zaal moeten komen opzoeken,
we houden jullie ten gepaste tijde op de hoogte.
Inschrijven kan vanaf nu door middel van een e-mail te sturen naar cbdc@telenet.be tot 25 oktober 2015 of
bij een bestuurslid met vermelding naam en leeftijd van het kind. Als je wil dat de Sint iets opvoedend tegen
uw dochter / zoon moet zeggen kan je dit eveneens vermelden.
De week voor het heilig bezoek zal u van ons een juister tijdstip ontvangen zodat u niet heel de namiddag
hoeft tuis te blijven.

Overzicht van onze volgende activiteiten voor 2015-2016
Zat 14 nov
Tweede kaartavond
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

Nog net op tijd binnengekomen: een tweede kindje voor Charlotte & Philippe : PROFICIAT !

CBDC

AGENDA

Zat 14 november: Tweede 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.

Zon 29 november: Uit eten in het Anker met brouwerijbezoek.
Meer details elders in deze uitgave.
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 20 november of maximum 50 personen.

Zon 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.
Inschrijven tot uiterlijk 25 oktober

Zat 12 december: Derde kaartavond.
Voor plaats, tijd en meer details: zie 14 november.

Don 31 december: Oudejaarsviering bij CBDC.
Meer informatie in de info van volgende maand.

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: Bezoek aan brouwerij met uit eten.

29 november 2015

Menukeuze ( uw keuze aanduiden aub )

Naam van de deelnemers :
1………………………………………………………………………

wens

Mechelse koekoek / Zeebaars

2………………………………………………………………………

wens

Mechelse koekoek / Zeebaars

3………………………………………………………………………

wens

Mechelse koekoek / Zeebaars

4………………………………………………………………………

wens

Mechelse koekoek / Zeebaars

5………………………………………………………………………

wens

Mechelse koekoek / Zeebaars

6………………………………………………………………………

wens

Mechelse koekoek / Zeebaars

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:45 € per persoon,20 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Prijs kinderen—10 jaar: 20 € 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 november 2015.

Inschrijvingsformulier: Sint Niklaasfeest

6 december 2015

Naam kind

Leefijd

Meisje / jongen

………………………………………………………….

…………………………..

……………………………………………

………………………………………………………….

…………………………..

……………………………………………

………………………………………………………….

…………………………..

……………………………………………

………………………………………………………….

…………………………..

……………………………………………

Inschrijven tot uiterlijk 25 oktober via mail naar cbdc@telenet.be of bij een bestuurslid.
Enkel mogelijk voor kinderen van CBDC leden tot en met 10 jaar.

