32° jaargang - nr. 4

INFO FLASH

december 2016

Beste vrienden,

Nog snel voor de jaarwisseling jullie een info bezorgen zodat je uw nieuwe agenda, die op dit
ogenblik nog onder de kerstboom ligt, kan invullen met de eerstvolgende CBDC activiteiten.

Anneke De Kinder en Marc Everaert hebben zich spontaan kandidaat gesteld om voor ons een quiz te
organiseren. Dit hebben we in dank aanvaard en op ons programma geplaatst. Deze quiz zal plaats
hebben op zaterdag 4 februari 2017 in de refter van de Da Vinci school, ons normaal stekkie dus.
We hebben besloten om deze avond te starten met een typisch Belgische maaltijd: stoofvlees of vol
eau vent met frieten, aan jullie de keuze. Na de maaltijd starten we met de quiz en tijdens de pauze
bieden we jullie nog een dessert aan.
Voor aan de quiz deel te nemen moet je vooraf inschrijven, we spelen in groepen van 6 personen.
Graag in groep inschrijven, zo niet stellen wij groepen samen.
Het programma:
18:30 uur: aan tafel voor stoofvlees of vol eau vent met frieten.
20:00 uur : start van de quiz
21:30 uur : pauze met dessertbuffet
ongeveer 24 uur: einde van de quiz met aansluitend prijsuitreiking,iedere deelnemer heeft prijs!
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 21 januari via de gekende kanalen. De deelnameprijs bedraagt
15 € per persoon, bij aanwezigheid krijgen CBDC leden 5 € terug. In deze prijs is de deelname aan de
quiz en het eetmaal voorzien. Dranken zijn in deze prijs niet inbegrepen.

Op zaterdag 25 maart eten we nogmaals, maar nu op verplaatsing met bovenop een ludieke
travestieshow. Dit kan natuurlijk enkel bij de Mask’ara in Borsbeek. Wij hebben voor die avond alvast 40 plaatsen gereserveerd, als je mee wil mag je dus niet te lang twijfelen.
Op het menu:
Voorgerecht: de keuze uit garnaal coctail of rosbief met sinaasappelsalade en miriekwortelsaus
Hoofdgerecht: de keuze uit kabeljauw op prei met witte wijnsaus of kalkoenreepjes stroganoff.
Nagerecht is een dessertpallet.
De deelnameprijs bedraagt 60 € per persoon, leden van CBDC krijgen bij aanwezigheid 20 € terug
uitbetaald. In deze prijs is de volledige maaltijd en de show inbegrepen. De dranken ter plaatse
worden die avond zelf afgerekend. Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 4 maart 2017, vergeet niet
om uw keuze menu mee te delen.
We verwachten jullie om 19:30 uur ter plaatse: Josef Reusenlei 17 in Borsbeek.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Uitslag kaartavond 10 december 2016.
1. Lea Van Assche
2. Monique Simons
3. Jenny Deschrijver
4. Dirk Cruysberghs
5. Marie Louize Oeyen
6. You Suetens
7. Jos Truyens
8. Addy Dödner
9. Walter Hauquier
10. Luc Van Goethem
11. Jakke Meuwis
12. Hubert Van Campfort
13. Willy Van Bos
14. Yves Sels
15. Marleen Vleugels
16. Gaston Janssens

132 pt.
126
124
122
121
117
115
114
113
111
107
106
105
105
103
102

17. Franky Janssens
Nina Claus
19. Patrick Herremans
20. Dirk Mariën
Strid Suetens
22. Eric De Kinder
23. Marie Jeanne Wijnants
24. Marina De Kinder
25. Emmy Janssens
Louis Truyens
27. Luc Campo
28. Rositta Van De Walle
Marc Cruysberghs
30. Christel Suetens
31. Walter Rouneau
32. Wim De Vries

101
101
100
98
98
97
96
95
94
94
92
91
91
87
86
84

Voorlopige uitslag algemeen klassement na twee kaartavonden:
1. Lea Van Assche
2. Yo Suetens
3. Luc Van Goethem
4. Dirk Cruysberghs
5. Walter Hauquier
6. Jakke Meuwis
7. Rositta Van De Walle
8. Strid Suetens
9. Monique Simons
10. Marie Louize Oeyen
11. Jenny De Schrijver
12. Gaston Janssens
13. Willy Van Bos
14. Marleen Vleugels
15. Louis Truyens
16. Jos Truyens
17. Eric De Kinder
18. Franky Janssens
19. Marc Cruysberghs
20. Patrick Herremans

248 pt/2 avond 21. Christel Suetens
239
22. Luc Campo
238
23. Wim De Vries
236
24. Nina Claus
227
25. Marie Jeanne Wijnants
226
26. Addy Dödner
222
27. Sven Truyens
218
28. Toon Antoni
217
29. Charlotte Suetens
216
30. Hubert Van Campfort
216
31. Erik Baert
213
32. Christian Short
210
33. Yves Sels
210
34. Dirk Mariën
209
35. Alain Voet
208
36. Vanessa Hendrickx
202
37. Ann De Kinder
201
38. Sonja Mouwen
201
39 Ria Verbist
197

Volgende kaart afspraak: zaterdag 14 januari 2017; same time, same place.

192
185
183
181
180
114
113
110
106
106
105
105
105
98
96
93
93
83
81

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2016-2017
Zat 14 jan
Zat 4 feb
Zat 11 maa
Zat 25 maa
Zat 8 april
Zon 16 april
Zat 20 mei
Zat 24 juni

Derde kaartavond
Quizavond met maaltijd, met gast presentators !
Vierde kaartavond
Uit eten in Mask’ara
Vijfde kaartavond met prijsuitreiking algemeen klassement
Paasontbijt
Natuurwandeling in Zoniënwoud
Westernnamiddag

CBDC

AGENDA

Zat 14 januari: 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 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 4 februari: Quizavond met maaltijd.

We verwachten de ingeschreven personen om 18:30 in de refter van LDVinci school aan tafel. Aansluitend
een leuke familiale quiz met op het einde van de avond prijsuitreiking waarbijn iedereen prijs heeft.
Een organisatie van Anneke en Mark Everaert—De Kinder.

Zat 11 maart: 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 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 25 maart: uit eten in Mask’ara te Borsbeek.

Ingeschreven personen om 19:30 uur ter plaatse. Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: Quizavond

4 februari 2017

Naam van de deelnemers en keuze menu aanduiden aub:
1…………………………………………………………………………………… wens stoofvlees / vol eau vent
2…………………………………………………………………………………… wens stoofvlees / vol eau vent
3…………………………………………………………………………………… wens stoofvlees / vol eau vent
4…………………………………………………………………………………… wens stoofvlees / vol eau vent
5…………………………………………………………………………………… wens stoofvlees / vol eau vent
6…………………………………………………………………………………… wens stoofvlees / vol eau vent
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. Er is geen kinderprijs voorzien.
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 21 januari 2017

Inschrijvingsformulier: Uit eten in Mask’ara

25 maart 2017

Naam van de deelnemers en keuze menu aanduiden aub:
1……………………………………………………………….……wens garnaalcocktail/rosbief en kabeljauw/kalkoen.
2……………………………………………………………….……wens garnaalcocktail/rosbief en kabeljauw/kalkoen.
3……………………………………………………………….……wens garnaalcocktail/rosbief en kabeljauw/kalkoen.
4……………………………………………………………….……wens garnaalcocktail/rosbief en kabeljauw/kalkoen.
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,20 € ledenkorting bij aanwezigheid. Er is geen kinderprijs voorzien.
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 4 maart 2017.

