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De vakantiemaanden zijn bijna voorbij, dus hoogtijd voor onze eerste info van werkingsjaar 2015-2016.
Uw dagelijks bestuur is ook dit jaar niet gewijzigd, voor alle duidelijkheid hieronder een overzicht:
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Secretaris
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Indien er van jullie uit vragen, opmerkingen, voorstellen of kritiek zijn kan je die steeds kwijt bij bovenstaande
personen. Personen zonder internet aansluiting kunnen natuurlijk ook bij ons terecht tijdens elke activiteit van
CBDC of via een telefoontje.
Op www.cbdc.be kan je steeds terecht voor bijkomende informatie of een overzicht van de activiteiten die dit
jaar gepland zijn. Wij proberen ook een fotogalerie up to date te houden van onze laatste uitspattingen.
Heeft iedereen zijn lidgeld reeds betaald? Zoniet wordt dit dringend als je in de vereniging wil blijven. Wacht
niet meer langer als je van onze voordelige ledenprijs wil genieten bij onze activiteiten.
Als je betaald nooit meerdere activiteiten en lidgeld samen betalen aub. Maak voor elke activiteit een aparte
overschrijving, zo hebben wij een duidelijk overzicht van de inschrijvingen en lidgelden

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2015-2016
5 & 6 sept
Jaarmarktweekend in Edegem
Zat 26 sept
Trio boogschieten
Zat 10 okt
Eerste kaartavond
Zat 14 nov
Tweede kaartavond
Zat 28 nov
Uit eten in ????
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

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Een woordje ter verduidelijking van sommige activiteiten:
Trio boogschieten: dit is in samenwerking met de St. Sebastiaansgilde van Edegem. Die dag kunnen we, onder

begeleiding, boogschieten naar 3 verschillende disciplines: staande wip, liggende wip en doelschieten. We combineren deze activiteit met een boerenavondmaal achteraf.

Kaartavonden: zoals elk jaar doen we 5 kaartavonden, met mogelijkheid om mee te strijden voor het algemeen
klassement. Hiervoor moet je éénmalig inschrijven ( 2 € ) en dan wordt er een klassement gemaakt van uw drie
beste kaartavonden. Iedereen die minimum twee avonden heeft gespeeld zal een natura prijs hebben.
De thema kaartavond van 13 februari telt dit jaar NIET mee voor algemeen klassement.
Elke avond wordt het inschrijvingsgeld + 25 € verdeeld onder de winnaars en we zorgen telkens voor een pittig
bier van de maand en een heerlijke snack. Zoals verleden jaar kan er ook vooraf gegokt worden op de winnaar
van de avond. Iedereen mag max 3 keer gokken aan 1 € per poging. De opbrengst van het gokgebeuren wordt
volledig uitbetaald aan de winnaar. Bij meerdere winnaars wordt de pot gedeeld. Als er geen winnaar is gaat de
pot naar de volgende kaartavond.

Nachtdropping: nog een CBDC klassieker die steeds in de smaak valt van de deelnemers. Een gezonde avond/
nacht wandeling met op tijd en stond een natje en een droogje. Mogelijk zal je tijdens de tocht nog een
opdracht moeten vervullen ook.

Sint@home: De enige echte CBDC sint met zijn trouwe pieten zullen de kinderen van CBDC, indien ingeschre-

ven, thuis komen bezoeken. Let op: Enkel voor kinderen van leden met een leeftijd van 10 jaar of jonger.
Als we teveel inschrijven hebben om op één dag alle kinderen te bezoeken dan zal de Sint in een zaal zitten en
komen de kinderen hem bezoeken.

Winterwandeling: waar weten we nog niet, wat we al wel beslist hebben: een gezonde winterwandeling die
wordt afgesloten met een lekker diner!

Fietszoektocht: In het verleden reeds meerdere malen georganiseerd met telkens groot succes! We rijden in

onze regio met de fiets op een vastgelegd parcours en onderweg zoeken we antwoorden op de gestelde vragen.
Weerom eindigen we die dag met een avondmaal en achteraf een prijsuitreiking.

Zeevissen: Dit is nieuw voor ons. De bedoeling is dat we een boot afhuren en we gaan op de Wester- of

Oosterschelde vissen. Ervaring is niet vereist en vis attributen zullen op de boot te huur zijn. Iedereen moet
dit eens gedaan hebben in zijn leven. Voor de dames en de niet vissers voorzien we een dagje aan zee. Als de
vissersboot terug is organiseren we een aangename bijeenkomst voor beide partijen.

Revue: dit werkingsjaar zal er geen revue plaats vinden. We hebben gekozen om in de toekomst in het najaar
te spelen, dit wil zeggen in de maand november. Die periode hebben we meer mogelijkheden voor de zaal en
minder problemen met examens en wintervakanties. We zullen jullie tijdig op de hoogte houden wanneer de
revue van 2016 zal plaats hebben.

CBDC

AGENDA

Zat 5 & zon 6 september: Jaarmarktfeesten in Edegem.

Wij nodigen jullie en uw vrienden uit op onze vernieuwde schietstand in de Strijderstraat naast
café den baron.

Zat 26 september: Trio boogschieten
Heeft plaats op de schuttersweide van de St.Sebastiaan gilde, aan Hof ter Linden.
Afspraak om 14 uur waar we een competitie organiseren in drie disciplines: staande wil, liggende wip en
doelschieten. We voorzien voor elke afgeschoten vogel een natura prijs.
Er wordt ook een boeren broodmaaltijd voorzien als afsluiter van de dag. Einde omstreeks 20:00 uur.
Inschrijving 15 € p.p., inclusief maaltijd, 5 € kroting bij aanwezigheid voor CBDC leden.
Om veiligheidsredenen kunnen kinderen onder 14 jaar niet schieten, aanwezigheid is wel toegelaten.
Inschrijven tot 15 september via de gekende kanalen.

Zat 10 oktober: Eerste 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.

Zat 14 november: tweede kaartavond.
Voor plaats, tijd en meer details: zie 10 oktober.

Zat 28 november: Uit eten in ?????
We zijn nog op zoek naar een geschikt restaurant om onze groep te kunnen ontvangen.
Volgende info zullen we meer details kunnen vrijgeven en kunnen de inschrijven starten.

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.
Met onze volgende info zal je kunnen inschrijven.

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: Trio boogschieten

26 september 2015

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

5………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………

7………………………………………………………………………….

4………………………………………………………………………

8……………………………………………………………..………….

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:15 € per persoon,5 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderen onder 14 jaar kunnen niet meeschieten.
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 15 september 2015.

