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Beste vrienden,
Hieronder een overzicht van de eerstkomende activiteiten en meer informatie over de winterwandeling en de
revue van 2016.
Foute kaartavond: heeft plaats op 13 februari in Leonardo Da Vinci school, aanvang om 20 uur.
Dit hebben we enkele jaren geleden nog eens op het programma gehad met hilarische taferelen als gevolg.
Op deze avond hebben we voor elke kaartronde een knotsgek reglement en speciale kaarten.
Het wordt een avondje ambiancevol kaarten ondersteund door foute muziek.
De deelnameprijs is zoals altijd 1,5 €, de totaal inleg + 25 € wordt terug uitbetaald aan de winnaars.
Er zal ook een foute snack voorzien zijn geflankeerd door een foute drank van de maand!
Voor alle duidelijkheid: Deze avond zal een verrassende overwinnaar opleveren en telt NIET mee voor het
algemeen klassement!
Iedereen welkom in foute outfit !
Winterwandeling: deze activiteit, die zal plaats hebben op zondag 28 februari, is inmiddels volledig
uitgewerkt en heeft een verrassende lokatie gekregen.
Tussen de schelde, Hoboken en de industrie ligt de Hobokense polder: de grootste brok natuur in Antwerpen
stad. De natuur kreeg hier vrij spel en er ontstond een waardevol en prachtig natuurgebied, met een grote
verscheidenheid aan landschappen en een enorme rijkdom aan plantensoorten. Meer dan 500 verschillende
planten en 360 verschillende paddenstoelen vinden hier hun thuis. Ontdek hier een ook een verrassend decor
met de gallowayrunderen en konikpaarden.
We bezoeken dit gebied onder leiding van een ervaren natuurpunt gids, die ons ten gepaste tijde de nodige
informatie zal geven.
Deze wandeling kan gebeuren met een kinderwagen, af en toe zal de kinderwagen wel gedragen moeten worden.
In dit domein staan enkele afrasteringen waarbij een moeilijke doorgang is voor kinderwagens, maar mits
dragen kan deze hindernis genomen worden.
Na deze gezonde wandeling gaan we de inwendige mens versterken en serveren wij u onderstaande menu bij
Extra Time, een restaurant enkele honderden meters verderop.

Op eikenhout gerookte zalm met zijn garnituren.
***
Agnes Sorel
***

Kalkoenfilet met saus van exotisch fruit, groentewaaier en huisbereide kroketjes.

Of
Skreifilet in blanke botersaus met romanesco groenten en brandade
***
Biscuitgebak met verse vruchten.
***
Koffie met versnaperingen.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Als kindermenu kunnen we tomatensoep met balletjes , koninginhapje met fritjes en een ijsje aanbieden.
We spreken af op 28 februari om 14 uur aan het station van Hoboken, gelegen aan de Schroeilaan in Hoboken.
Heel dit gebeuren kan je meedoen voor de prijs van 50 € per persoon, met een ledenkorting van 15 € bij
aanwezigheid. Kinderen ( van 3 tot en met 12 jaar ) betalen 17 € en krijgen 5 € terug bij aanwezigheid.
In deze prijs is inbegrepen: de bijdrage van de gids, het diner met wijnen & waters.
Inschrijven kan tot 21 februari via de gekende kanalen.

Het paasontbijt serveren we dit jaar op zondag 27 maart in de refter van de Leonardo Da Vinci school,

Mon.Cardijnlaan in Edegem, van 9 tot 11 uur. Deelnameprijs: 20€ per persoon, leden krijgen bij aanwezigheid
8 € terug. Er is geen kinderprijs voorzien, maar kinderen tot en met 5 jaar zijn gratis.
We starten met een glaasje bubbels of fruitsap, daarna schotelen wij u een ontbijt voor bestaande uit diverse
broodjes, een waaier van beleg, warme hapjes, fruit, verse zuivelprodukten en natuurlijk koffie, thee of
chocomelk. Op deze paaszondag voorzien we ook een gratis spel voor de aanwezigen, waarbij de winnaar een
passende prijs kan winnen.
Inschrijven kan tot 20 maart, via ingesloten inschrijvingsformulier, in te leveren en afrekenen bij één der
bestuursleden. Een andere mogelijkheid is via E-mail op cbdc@telenet.be mits storting van de deelnameprijs
op 733/1123649/31, vergeet niet de naam van de deelnemers te vermelden.
Om organisatorische redenen kunnen we maximum 90 personen toelaten.

Intussen hebben we ook een belangrijke beslissing genomen in verband met onze revue. We hebben besloten,
na een jarenlange samenwerking, niet meer te spelen in zaal centrum - maar wel in Hangar 27, de polyvalente
zaal van Edegem. Langs deze weg wil ik Dave & Inge bedanken voor de medewerking van de voorbije jaren.
De vertoningen in Hangar 27 zullen plaats hebben op zaterdag 29 okt en 5 november 2016.
Dit betekent dat eerstdaags het schrijverscollectief zal samenkomen om een nieuw stuk voor te bereiden.
Vooraleer we hier mee van start kunnen gaan willen we weten welke personen willen meespelen in onze volgende
revue.
Denk er wel aan als je u opgeeft dat we verwachten dat je de repetitie’s kan bijwonen die zullen plaats hebben
op alle maandagavonden vanaf mei 2016. Mogelijk zal er vanaf eind september en oktober ook woensdagavond
gerepeteerd worden. Je moet dan ook vrij zijn op vrijdag 28 oktober ( gen repetitie ), 29 oktober, mogelijk 4
november ( indien extra avond nodig blijkt bij grote kaartverkoop ) en 5 november. Als je voorgaande dagen
niet vrij bent, kunnen we uw deelname niet aanvaarden.
Laat ons voor uiterlijk 1 maart iets weten via : marc@cbdc.be.

Overzicht van onze volgende activiteiten voor 2015-2016
Zat 13 feb
Zon 28 feb
Zat 12 maart
Zon 27 maart
Zat 23 april
21 of 22 mei
Zon 5 juni
Zon 26 juni

Vierde kaartavond: Thema foute kaartavond.
Winterwandeling
Vijfde kaartavond
Paasontbijt
Nachtdropping
Zeevissen & een dagje zee
Fietszoektocht
Uitstap naar een pretpark

CBDC

AGENDA

Zaterdag 13 februari: Foute 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.
Tijdens deze kaartavond is er een foute drank van de maand en wordt er een aangepaste snack voorzien.
We verwachten jullie ook in foute kledij!
Deze avond telt NIET mee voor het algemeen klassement.

Zondag 28 februari: Winterwandeling in de Hobokense polder.
Afspraak om 14 uur aan het station van Hoboken, Schroeilaan in Hoboken.
Daar zal de gids ons opwachten en na de wandeling terug brengen. Vandaar gaan we naar restaurant
Extra time voor een gezamenlijk diner. Meer details elders in deze uitgave.
Inschrijven tot uiterlijk 21 februari via een bestuurslid of via cbdc@telenet.be en dan deelnamekosten
storten op IBAN: BE 04 7331 1236 4931.
Zie bijgaand inschrijvingsformulier en vergeet niet uw menu keuze door te geven ( vis of vlees )

Zaterdag 12 maart: vijfde en laatste 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.
Tijdens deze kaartavond is er een streekbier van de maand en wordt er een aangepaste snack voorzien.
Aansluitend heeft de prijsuitreiking plaats van het algemeen klassement. Iedereen die is ingeschreven
voor het algemeen klassement en minimum twee avonden heeft meegespeeld heeft een prijs.

Zon 27 maart: Paasontbijt.
Afspraak vanaf 9 uur tot 11 uur in de refter van Leonardo Da Vinci school.
Inschrijven tot 20 maart met een maximum van 90 personen.

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: Winterwandeling met uit eten

28 februari 2016

Naam van de deelnemers :naam invullen en gewenste menu aanduiden
1……………………………………………………………………………… wens vlees / vis ( schrappen wat niet past )
2……………………………………………………………………………… wens vlees / vis ( schrappen wat niet past )
3……………………………………………………………………………… wens vlees / vis / kind menu ( schrappen wat niet past )
4……………………………………………………………………………… wens vlees / vis / kind menu ( schrappen wat niet past )
5……………………………………………………………………………… wens vlees / vis / kind menu ( schrappen wat niet past )
6……………………………………………………………………………… wens vlees / vis / kind menu ( schrappen wat niet past )
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:50 € per persoon,15 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Prijs kind tot en met 12 jaar: 17 € per persoon,5 € 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 uiterlijk 21 februari 2016.

Inschrijvingsformulier: Paasontbijt

27 maart 2016

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:20 € per persoon,8 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderen tot en met 5 jaar : gratis.
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 maart 2016.

