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De vakantiemaanden zijn bijna voorbij, dus hoogtijd voor onze eerste info van werkingsjaar 2016-2017.
Uw dagelijks bestuur is ook dit jaar niet gewijzigd, voor alle duidelijkheid hieronder een overzicht:
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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 2016-2017
3 & 4 sept
Zon 9 okt
Zat 29 okt
Vrij 4 nov
Zat 5 nov
Zat 12 nov
Zon 4 dec
Zat 10 dec
Zat 14 jan
Zat 4 feb
Zat 11 maa
Zat 25 maa
Zat 8 april
Zon 16 april
Zat 20 mei
Zat 24 juni

Jaarmarktweekend in Edegem
Plezante wandeling in Mechelen
Eerste vertoning revue “ the ocean dream “
Mogelijk extra vertoning revue “ the ocean dream “
Laatste vertoning revue “ the ocean dream “
Eerste kaartavond
Sint @ home
Tweede kaartavond
Derde kaartavond
Quizavond met maaltijd, met gast presentators !
Vierde kaartavond
Uit eten in Mascara
Vijfde kaartavond met prijsuitreiking algemeen klassement
Paasontbijt
Natuurwandeling in Zoniënwoud
Westernnamiddag

De aandachtige lezer zal opmerken dat er dit werkingsjaar geen oudejaar avond op onze activiteiten kalender
staat. Door het dalend aantal deelnemers hebben we besloten dit jaar geen feest te organiseren. Deze avond
brengt zoveel werk en kosten mee dat dit in verhouding moet staan met het aantal deelnemers.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Een woordje ter verduidelijking van sommige activiteiten:
Plezante wandeling in Mechelen: heeft weldra plaats: op zondag 9 oktober, je kan vanaf nu inschrijven.
We leren Mechelen kennen door middel van een stadswandeling waarbij een gids ons de nodige
humoristische anekdotes zal vertellen. We houden op tijd halt om een bezoek te brengen aan de
plaatselijke horeca. Meer informatie elders in deze uitgave.
Revue: “ the ocean dream”: Dit jaar spelen we onze revue in een nieuwe zaal: Hangar 27 op het terrein van
fort 5. Wij zijn reeds druk aan het repeteren, in september starten we met de kaartverkoop. Meer
informatie elders in deze uitgave.
Quizavond: Avondvullende en amusante quiz avond waaraan iedereen kan deelnemen. Deze quiz zal
samengesteld en gepresenteerd worden door CBDC leden. Er zal vooraf een eenvoudige maaltijd voorzien
worden
Sint@home: De enige echte CBDC sint met zijn trouwe pieten zullen de kinderen van CBDC, indien
ingeschreven, 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 de kinderen opwachten.
Uit eten in Maskara: Heeft dit nog meer uitleg nodig? We gaan aan tafel voor een lekker en verzorgt diner en
genieten intussen van een prachtig en ludieke travestieten show.
Natuurwandeling in Zoniënwoud: We wandelen die dag in het prachtige eeuwenoude Zoniënwoud in de
omgeving van Brussel. We volgen een duidelijk aangegeven wandelroute en tijdens de gezonde natuur
wandeling in het bos zal je aan een spel kunnen deelnemen waarbij de winnaar een attentie zal krijgen.
Mogelijk combineren we dit met een maaltijd in een plaatselijke restaurant. Wordt vervolgt ...
Western namiddag: Dit wordt een namiddag / avond met leuke activiteiten en animatie met het thema
western. De dranken en het eten zullen eveneens wild west getint zijn.
Alle cowboys, outlaws, sheriffs, runderen en indianen op post!
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AGENDA

Zat 3 & zon 4 september: Jaarmarktfeesten in Edegem.
Wij nodigen jullie en uw vrienden uit op onze vernieuwde schietstand in de Strijderstraat naast
café den baron. Dit jaar schieten we op Pockemons ! Ons kraam zal geopend zijn op zaterdag van 12:30
tot 20 uur, zondag kan je komen schieten tussen 13 en 19 uur.
Wij verwachten jullie !

Zon 9 oktober: Plezante wandeling in Mechelen.
Een Mechelse gids vertelt al zingend over het Mechelen van vroeger. Een stukje straattheater in woord
en beeld in het plat Mechels met straffe stoten, straatfiguren en liedjes. Maak kennis met Rikske den
Bult, Zwètte Margriet en Kobe de potbuis. Een verrassende en onverbloemde kijk op Mechelen. Plezier
verzekerd. Nieuwsgierig waarom onze toren bovenaan zwarter is dan onderaan of waarom Mechelaars
Astridjes eten? Ontdek het antwoord tijdens deze leuke wandeling in onvervalst gesproken en gezongen
Mechels dialect.
De verplaatsing naar Mechelen doen we gezamenlijk met de trein door middel van een weekendbiljet. Dit
wil zeggen dat je huiswaarts kan keren wanneer je wil, als het maar voor zondag 24 uur is. De deelnemers
zullen we nog op de hoogte brengen waar en wanneer we samenkomen om te vertrekken.
De wandeling, met gids, start om 15 uur en zal 2:30 tot 3 uur duren. We voorzien 2 consumpties p.p.
Inschrijven kan vanaf nu voor de prijs van 15 € per persoon, 5 € wordt aan leden terugbetaald bij
aanwezigheid. Een kinderprijs is niet voorzien.
In deze deelnameprijs is voorzien: een weekendbiljet van NMBS, de wandeling met gids en
twee consumpties in een Mechelse horecazaak.
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk zondag 25 september via de gekende kanalen
( zie inschrijvingsformulier)

Zat 29 oktober: Eerste vertoning van onze nieuwste revue: “The ocean dream”.
We hebben weer een knotsgekke revue geschreven, ditmaal de belevenissen van de bemanning en
passagiers op een luxe cruise met bestemming de Caraïben. De bemanning is genoodzaakt om zich te
behelpen door de bezuinigingen die zijn uitgevoerd in opdracht van de rederij. De passagiers zijn een
bonte mengeling van verschillende karakters met hilarische toestanden als gevolg.
Kortom een avond waarbij je uw lachspieren in werking zal stellen.
We laten jullie nog weten wanneer de kaartverkoop zal starten, prijs voor één inkomkaart is 8 €.
Hou er rekening mee dat er dit jaar geen tafels staan omdat de afmetingen van de zaal en plaatsing van
het podium dit niet toelaten. De vertoning zal je kunnen volgen op stoelen met genummerde plaatsen, die
in rijen naast elkaar staan,tijdens de pauze kan je iets drinken achter in de zaal waar we tafels voorzien.
Informeer tijdig bij uw vrienden en familie, zodat we jullie bij elkaar kunnen plaatsen om de vertoning bij
te wonen.

Vrij 4 november: Mogelijk extra vertoning van “The ocean dream”.
Indien nodig, bij een goede kaartverkoop, spelen we een extra vertoning.

Zat 5 november: Laatste vertoning van “The ocean dream”.
Voor meer informatie zie hierboven.

Zat 12 november: 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.
Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.

Inschrijvingsformulier: Wandeling Mechelen

9 oktober 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:15 € 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 25 september 2016.

