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Dag allemaal,
We hadden weer alle geluk van de wereld: de dag van onze uitstap naar Planckendael hadden we voor de tijd van
het jaar stralend weer! Ondermeer dit stralend weer en de passionele uitleg van de gidsen heeft deze dag tot
een succes gemaakt.
Toch nog één opmerking: Indien er ingeschreven personen plots belet zijn zouden we het appreciëren dat wij,
als organisators , ervan op de hoogte gesteld worden. Naar Planckendael waren er drie personen belet, die voor
eigen vervanging hebben gezorgd, terwijl we leden in “een wachtrij” hadden staan. Deze uitstap had onverwacht
veel succes en we hadden meer inschrijvingen als plaatsen in de bus.
Ook hebben we op die manier twee inkomkaarten teveel gekocht, omdat de vervangers een zoo abonnement
hadden en wij als organisator dat niet wisten. We begrijpen dat jullie voor vervangers willen zorgen, maar
breng ons vooraf op de hoogte aub.

Voor het Sint bezoek zijn de inschrijvingen intussen afgelopen. Eén dezer dagen zal je van organisatie-piet een
melding krijgen om welk uur de Sint langs komt op de plaats van afspraak. Zo hoeven jullie niet heel de dag te
wachten.

Onze oproep van verleden maand in verband met eventuele liefhebbers voor een bestuursfunctie heeft slechts
één kandidatuur opgeleverd. Dit lijkt ons, gezien de omstandigheden, te weinig. Het huidig dagelijks bestuur zal
dit op een volgende bestuursvergadering op de agenda plaatsen en bespreken. We informeren jullie hierover in
de info van december.

Revue 2018: alle deelnemers aan deze revue zou intussen een e-mail moeten ontvangen hebben. We starten
aanstaande mandag met de repetitie’s en dan is er geen houden meer aan….. Wordt vervolgd.

Onze tweede kaartavond van dit werkingsjaar is intussen ook reeds gespeeld. Dit gaf onderstaand resultaat:
1. Alain Voet
132
11. Nina Claus
102
2. Charlotte Suetens
118
Yo Suetens
102
3. Addy Dödner
117
13. Strid Suetens
100
4. Gaby Suetens
116
14. Karine Bogaerts
98
5. Erik Baert
115
15. Marie Louize Oeyen
97
6. Franky Janssens
114
16. Dirk Cruysberghs
95
7. Louis Truyens
111
17. Luc Campo
89
8. Willy Van Bos
108
18. Walter Janssens
86
9. Ria Verbist
107
Jenny De Schrijver
86
10. Gaston Janssens
105
20. Christel Suetens
82

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Voorlopige stand van het algemeen klassement na twee speeldagen:
1. Charlotte Suetens
2. Alain Voet
3. Erik Baert
4. Franky Janssens
5. Willy Van Bos
6. Strid Suetens
7. Dirk Cruysberghs
8. Christel Suetens
9. Yo Suetens
10. Gaby Suetens

242 pt / 2 avond
229
226
225
215
210
206
196
195
116 pt / 1 avond

11. Louis Truyens
12. Ria Verbist
13. Maria Van Hoof
14. Gaston Janssens
15. Ann de Kinder
16. Nina Claus
17. Marie Louize Oeyen
18. Francis Aerts
19. Jenny De Schrijver

111
107
106
105
104
102
97
93
86

De volgende kaartavond zal plaats hebben op zaterdag 11 november, met wapenstilstand
dus.
Dit lijkt ons een ideale moment om van deze gelegenheid onze thema kaartavond te maken:
het Belgische leger.
Wij voorzien de nodige randanimatie voor deze gelegenheid, we verwachten van jullie de
gepaste outfit.
Gevraagd: enkele liefhebbers om loopgraven te schuppen in de refter.

Vierde kaartavond: 20 januari 2018 , vijfde en laatste kaartavond: 10 februari 2018.

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2017-2018
Zaterdag 11 nov
Zaterdag 25 nov
Zondag 3 dec
Zaterdag 20 jan 2018
Zaterdag 27 jan
Zaterdag 10 feb
Zaterdag 24 feb
Zondag 1 april
17 - 24 maart
??? April
Zaterdag 26 mei
Zaterdag 16 juni
Zaterdag 30 juni

3° kaartavond
Caféspelen
Sint@home
4° kaartavond
Bowlingavond
5° kaartavond
Brouwerijbezoek
Paasontbijt
Vertoningen revue 2018
Avondje toneel
Stadsbezoek met gids
Fietstocht
Afvaart Lesse

CBDC

AGENDA

Zat 11 november: Derde kaartavond met als thema het Belgisch leger.
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 ( ne soldaten koek ?)
voorzien.

Zat 25 november: Cafespelen tornooi met eten
Die avond organiseren we in de refter van de KTA school een tornooi met 5 verschillende café spelen.
We nodigen iedereen uit om aan alle spelen deel te nemen en volgens jullie prestaties maken we dan een
klassement op. Op het einde van de avond weten we dan welke persoon het beste is in café gelinkte
spelen, dus … eigenlijk wie een echte caféloper is!
We voorzien volgende spelen: sjoelbak - tonspel - darts - pietjesbak - flipperkast - en een sjotterkast.
Enkele van deze spelen worden geselecteerd voor het klassement.
In de loop van de avond zetten we ook nog iets klaar om de innerlijke mens te sterken.
Wat dit zal zijn is nu nog niet geweten, we denken aan pasta of maaltijdsoepen of fritten .... laat je
verrassen en doe mee !
We verwachten jullie om 20 uur in de refter van de KTA school.
Inschrijven kan vanaf nu tot en met 11 november voor de prijs van 10 € p.p. Bij aanwezigheid krijgt een
CBDC lid 10 € terug…..het is dus eigenlijk gratis voor leden.
Maar …. enkel personen die zijn ingeschreven kunnen deelnemen aan deze activiteit. Omdat we eten
gaan bereiden moeten we vooraf weten voor hoeveel personen we moeten voorzien.
Dus zomaar eens langskomen : KAN NIET !
De eerste drie personen van het klassement hebben bovendien nog een prijs ook !

Zondag 3 december: Sint @ home.
Op deze dag zal de goede Sint, geflankeerd door zijn Pieten uw oogappel(s) een bezoekje brengen, indien
jullie de kinderen, tot en met 10 jaar, hebben ingeschreven.
We vragen om zoveel mogelijk te groeperen zodat de Sint meerdere kinderen bij één gezin kan bezoeken.
Inschrijven kan niet meer. De ouders van ingeschreven kinderen zullen eerstdaags een mail ontvangen
met een duidelijke afspraak. Zo hoeven jullie niet heel de dag vrij te houden.

Marc C

Inschrijvingsformulier: Café spelen tornooi

25 november 2017

Naam ( en )
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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:10 € per persoon,10 € 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 11 november 2017

