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Beste vrienden,
Voor dit werkingsjaar hebben we alle kaartavonden gehad. Hieronder publiceren we dan ook de uitslag.
Proficiat aan de winnaars!

Uitslag vijfde kaartavond van 12 maart 2016
1. Willy Van Bos
Yo Suetens
3. Alain Voet
4. Dirk Mariën
5. Magdalena Vercammen
Franky Janssens
7. Marie Louize Oeyen
8. Luc Campo
9. Lea Van Assche
Erik Baert
Martine Bosmans
12. Wim De Vries
Walter Hauquier
14. Astrid Suetens
15. Charlotte Suetens
Sven Truyens

127 pt
127
124
120
116
116
113
111
110
110
110
108
108
107
104
104

17. Marleen Vleugels
Luc Van Goethem
Rosita Van De Walle
20. Louis Truyens
21. Jenny De Schrijver
22. Dirk Cruysberghs
Karin Bogaerts
Jeannine Janssens
25. Nina Claus
Monique Simons
27. Gaston Janssens
Christel Suetens
29. Toon Antoni
30. Miel Vertessen
31. Addy Dodner
32. Patrick Herremans

103
103
103
101
99
97
97
97
95
95
93
93
91
89
80
77

15. Karin Bogaerts
Monique Simons
17. Magdalena Vercammen
18. Addy Dodner
19. Walter Janssens
20.Jos Truyens
Charlotte Suetens
Walter Hauquier
23. Rosita Van De Walle
24. Nathalie De Wit
25. Sarah Neyens
26. Jakke Meuwis
27. Jari De Vries

299
299
296
263
222 pt/2
221
221
221
198
194
111 pt/1
106
97

Uitslag algemeen klassement werkingsjaar 2015/2016
1. Jenny De Schrijver
2. Gaston Janssens
3. Erik Baert
4. Willy Van Bos
5. Yo Suetens
6. Christel Suetens
7. Luc Van Goethem
8. Marie Louize Oeyen
9. Franky Janssens
10. Louis Truyens
11. Dirk Cruysberghs
12. Toon Antoni
13. Marc Cruysberghs
Nina Claus

358 pt/ 3 avond
355
353
352
345
340
338
331
325
324
316
311
304
304

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Op zaterdag 23 april hebben we een nachtdropping op het programma staan.
Intussen kan er voor deze activiteit niet meer ingeschreven worden, we zijn met 64 personen, verdeeld over
9 groepen.
De ingeschreven personen hebben van ons een mail gekregen met de laatste afspraken en meer details omtrent
deze activiteit. Als de weergoden ons gunstig gezind zijn wordt dit een leuke avond / nachtwandeling.
Op zaterdag 21 mei gaan we een dagje zeevissen. We hebben voor die dag “ de vrolijke visser “ afgehuurd,
een party-sportvisboot waar 38 personen op kunnen. We hebben dit schip gekozen omdat deze ook voor de
niet vissers wat te bieden heeft: dit schip is uitermate geschikt voor een gezellige dag uit, en vanuit de ruime
bar met riant uitzicht over het water,hoeft U mede door de dek camera niets te missen van wat er bovendeks
gebeurt. Ook niet-vissers die een dagje op zee willen doorbrengen zijn dus van harte welkom.
We voorzien ook voor de personen die liever niet varen een mogelijkheid om mee te gaan. We verplaatsen ons
met een bus die eerst de vissers en passagiers zal afzetten aan de boot en daarna doorrijdt naar Zierikzee.
Dit is een klein, maar gezellig stadje in Zeeland waar het gezellig vertoeven is. Er is voor ieder wat wils:
musea & cultuur, shopgelegenheid, gezellige terrasjes en restaurants,… Kortom, een uitstap waard.
Praktisch:
De bus komt iedereen ophalen op de hoek van de Hovestraat & Lourdeslaan om 7 uur.
De eerste stop is Bruinisse, daar stappen de vissers en passagiers af, de boot vaart uit om 8:30 uur.
Daarna gaat het met de overige deelnemers naar Zierikzee, vermoedelijke aankomst omstreeks 9:15 u.
Voor deze personen is het dan een vrije dag, jullie doen wat je willen.
Om 16 uur zal de bus terug op de afgesproken plaats in Zierikzee zijn, om onze dagjestoeristen op te
pikken en naar Bruinisse te rijden. Intussen zijn de vissers terug van hun geweldige visvangst en met
manden vol vis (?) vatten we dan de reis naar huis aan.
We zijn terug in Edegem omstreeks 18 uur.
Voor onze zeebonken: neem een kijkje op www.salamander2.nl voor meer informatie aangaande de uitrusting
van het schip en de ( warme ) maaltijden die aan boord verkrijgbaar zijn. Je moet niet reserveren, je bestelt
ter plaatse uw maaltijd.
Hengels zijn op het schip te huur voor de prijs van 10 €, haken en lood zijn eveneens te koop.
Wij bestellen voor alle vissers aas, we rekenen dit ter plaatse af. De prijs hangt af van het aanbod, maar reken
ongeveer 15 € per persoon.
Aan boord kan een warme maaltijd genuttigd worden aan zeer democratische prijzen. Het is niet toegelaten
alcoholische dranken aan boord te brengen, deze zijn verkrijgbaar in de kantine.
Deelnameprijs:
Vissers & passagiers: 35 € per persoon, 10 € ledenkorting bij aanwezigheid.
In deze prijs inbegrepen: busreis heen & weer en de boottocht.
Dagjestoeristen: 15 € per persoon, 5 € ledenkorting bij aanwezigheid.
In deze prijs inbegrepen: busreis heen en weer.
Onze revue van 2016 zal plaats hebben in Hangar 27 op zaterdag 29 okt en 5 november 2016.
Het schrijverscollectief heeft intussen een eerste maal bij elkaar geweest en we hebben een amusant
onderwerp gekozen. Intussen hebben de medewerkers en acteurs zich ook reeds aangemeld, we kunnen dus aan
de slag. Wordt zeker vervolgt….

CBDC
Zat 23 april
Zat 21 mei
Zon 5 juni
Zon 26 juni

AGENDA

Nachtdropping
Zeevissen & een dagje zee
Fietszoektocht ( meer details in onze volgende info. )
Uitstap naar een pretpark ( meer details in onze volgende info. )

Tot ziens op één der volgende activiteiten,
Marc C

Inschrijvingsformulier: Zeevissen

21 mei 2016

Naam van de vissers en boot passagiers:
1………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………….

Prijs: 30 € per persoon, ledenkorting van 5 € bij aanwezigheid.
Naam van dagjestoeristen naar Zierikzee:
1………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………….

Prijs: 15 € per persoon, ledenkorting van 5 € bij aanwezigheid.

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.
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 volle bus ( 48 personen ) of boot ( 38 personen )

