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Hier zijn we reeds met onze tweede info van dit werkingsjaar.

Misschien goed om weten: dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar ! Een hele prestatie om een vriendenclub
zolang in leven te houden. Dit hebben we kunnen verwezenlijken door onze activiteiten eenvoudig maar toch
leuk te houden, voor iedereen toegankelijk en steeds trachten een betaalbare prijs te hanteren.

CBDC heeft een standvastige leiding, de huidige bestuursleden zetelen reeds vele jaren.
Dit heeft als gevolg dat het bestuur stevig aan het vergrijzen is. De tijd is rijp voor een verjonging van het
bestuur zodat we met een andere insteek en een frisse wind het clubleven van CB Drivers Club kunnen verder
zetten.
Twee personen hebben besloten om te eindigen na dit werkingsjaar: Marcel Lecocq en ondergetekende.
De andere bestuursleden kunnen dus zeker een helpende hand gebruiken.
Ik doe bij deze een oproep aan leden die CBDC een warm hart toedragen en zich willen inzetten om samen met
Luc, Erik, Dirk & Monique deze vereniging levendig te houden. Het organiseren van een variatie aan activiteiten
is een bijzonder leuke bezigheid en geeft veel voldoening als je kan zien dat onze leden zich amuseren.
Om één en ander goed te laten verlopen willen we eventuele kandidaten reeds dit werkingsjaar opnemen in het
dagelijks bestuur, zodat deze tegen volgend jaar reeds zijn ingewerkt.
Heb je nog vragen of nood aan meer informatie, dan kan je terecht bij uw huidig dagelijks bestuur.

In onze info van vorige maand hebben we jullie de jaar agenda voorgesteld. Wegens onvoorziene omstandigheden zijn we genoodzaakt de vierde kaartavond, normaal gepland op 13 januari, te verschuiven naar zaterdag
20 januari. Kaarters pas uw agenda aan aub!

In 2018 plannen we onze revue vertoningen op zaterdag 17 en 24 maart, met mogelijk een extra vertoning op
vrijdag 23 maart. Dit hangt af van de kaartverkoop. We spelen een stuk dat we reeds in 1997 met groot
succes hebben gebracht: Camping Weltevree. We zijn de tekst nu aan het bewerken.
Hierbij doe ik een oproep aan de personen die willen meespelen in dit stuk: laat me aub snel weten als je wil
meedoen, dan kan ik er rekening mee houden bij het uitschrijven van de nieuwe tekst.
Hou er zeker rekening mee dat we je dan zoveel mogelijk op de repetitie's verwachten ( maandag- en op het
einde ook woensdag avond ), vrijdag 16 maart voor de generale repetitie en de vertoningen op 17,( mogelijk 23 )
& 24 maart 2018. We starten met de repetities omstreeks half oktober !
Mee spelen heeft alleen zin en is enkel leuk als je goed bezig bent en dat kan alleen door veel te repeteren!
We rekenen op jullie verantwoordelijkheidszin.
DUS:laat snel iets weten als je wil meedoen in de revue: Camping Weltevree 2018 aan Marc , via marc@cbdc.be.
We houden daarna contact met je.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

De eerste kaartavond van dit werkingsjaar is intussen gespeeld. Ons publiek was duidelijk nog in vakantie
modus want er kwamen maar 12 deelnemers opdagen, goed voor drie tafels! Bij mijn weten het laagste aantal
tafels ooit.
De uitslag:
1.
Suetens Charlotte
124
7. Maria Van Hoof
106
2.
Christel Suetens
114
8. Ann de Kinder
104
3.
Erik Baert
111
9. Alain Voet
97
Franky Janssens
110
10. Francis Aerts
93
5
Astrid Suetens
110
Yo Suetens
93
6
Willy Van Bos
107
12. Karine Bogaerts
78
We verwachten meer deelnemers op onze volgende kaartavond die zal plaats hebben zaterdag 14 oktober!

CBDC

AGENDA

Zat 14 oktober: tweede 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.

Zondag 29 oktober: bezoek aan zoo Planckendael.
We verplaatsen om met de bus, plaats van vertrek: aan kerk Basiliek, hoek Hovestraat - Lourdeslaan.
Omstreeks 12 uur komen we aan in Planckendael is iedereen vrij tot 13 uur.
Eén of meerdere gidsen zullen ons opwachten en nemen ons mee voor een anderhalf uur lange wandeling
genaamd : “Planckendael backstage”. De naam zegt het zelf; we wandelen op plaatsen waar je als
bezoeker normaal niet kan komen en we krijgen daarbij deskundige uitleg.
Om veiligheidsredenen zijn kinderen onder de 12 jaar niet toegelaten. Indien nodig zorgen we wel voor
opvang van de kinderen tijdens dit bezoek. NA het bezoek ie iedereen vrij tot 17 uur.
Om 17 uur komt een bus ons terug ophalen en we rijden dan naar restaurant Komisfeu in Mechelen.
Daar kunnen we genieten van een heerlijke fondue met rund, paard, kip & struisvogelvlees, vergezeld van
diverse sausjes, frieten en een frisse salade. De drank die we tijdens de maaltijd nuttigen is niet in de
deelnameprijs voorzien. We regelen dit ter plaatse bij Monique, dit hebben we met succes al meer
gedaan. Een all-inn prijs is echt een te dure formule, enkel bruikbaar bij stevige drinkers!
We verwachten in Mechelen rond 20 uur terug te vertrekken en zullen dan omstreeks 20:30 uur in
Edegem uit de bus stappen.
Omdat we weten dat de zoo abonnementen populair zijn hebben we hiermee trachten rekening te houden
met onze deelnameprijs:
Volwassen zonder zoo abonnement: 70 € met een ledenkorting van 20 € bij aanwezigheid.
Volwassen met zoo abonnement: 47 € met een ledenkorting van 20 € bij aanwezigheid.

Kind van 3 tot 11 jaar zonder zoo abonnement: 55 € met een ledenkorting van 20 € bij aanwezigheid.
Kind van 3 tot 11 jaar met zoo abonnement: 37 € met een ledenkorting van 20 € bij aanwezigheid.
Kind - 3 jaar is gratis.
In de prijs is inbegrepen: Busreis Edegem - Planckendael - Mechelen - Edegem, inkom Planckendael,
vergoeding van de gidsen en de maaltijd in het restaurant.
Inschrijven kan vanf nu tot en met 7 oktober.
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.
Let op: omdat we met een bus reizen is het aantal plaatsen beperkt tot 48 personen !

Zat 11 november: Wapenstilstand & derde kaartavond.
Voor meer details zie elders in deze uitgave.
Zat 25 november: Cafespelen tornooi met eten
Die avond organiseren we in de refter van de KTA school een tornooi met 6 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 - bakspel 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, voor 29/10 inschrijven.
We vragen om zoveel mogelijk te groeperen zodat de Sint meerdere kinderen bij één gezin kan bezoeken.
Als het echt teveel wordt zullen de kinderen de Sint in een zaal moeten komen opzoeken, we houden jullie
ten gepaste tijde op de hoogte.
Inschrijven kan vanaf nu door een e-mail te sturen naar cbdc@telenet.be tot 29 oktober 2017 of bij een
bestuurslid met vermelding van naam en leeftijd van uw kind. Als je wil dat de Sint iets opvoedend
tegen uw dochter / zoon moet zeggen kan je dit eveneens vermelden.
De week voor het heilig bezoek zal u van ons een juister tijdstip ontvangen zodat u niet heel de namiddag
hoeft thuis te blijven.

Marc C

Inschrijvingsformulier: Bezoek Planckendael
formule

Namen

Volwassen zonder zoo abonnement

……………………………………………………………...

29 oktober 2017
prijs
70 € / 20 CBDC korting

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Volwassen met zoo abonnement

………………………………………………………………

47 € / 20 CBDC korting

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Kind 3 tot 11 zonder zoo abonnement ………………………………………………………………

55 € / 20 CBDC korting

………………………………………………………………
………………………………………………………………
Kind 3 tot 11 met zoo abonnement

………………………………………………………………

37 € / 20 CBDC korting

………………………………………………………………
………………………………………………………………
Kind - 3 jaar

………………………………………………………………

Gratis

………………………………………………………………

TOTAAL:

………………………………………..

In deze prijs is inbegrepen: Busreis heen & weer - inkom in Planckendael - deelname aan “ Planckendael
backstage - fonduemaaltijd in Komisfue.
Niet inbegrepen: Dranken en maaltijden in Planckendael & drank bij de fonduemaaltijd.
Inschrijven tot en met 7 oktober via mail naar cbdc@telenet.be of bij een bestuurslid.
Inschrijving is pas geldig als de betaling geregistreerd is.

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

Inschrijvingsformulier: Sint Niklaasfeest

3 december 2017

Naam kind

Leefijd

Meisje / jongen

………………………………………………………….

…………………………..

……………………………………………

………………………………………………………….

…………………………..

……………………………………………

………………………………………………………….

…………………………..

……………………………………………

………………………………………………………….

…………………………..

……………………………………………

Inschrijven tot uiterlijk 29 oktober via mail naar cbdc@telenet.be of bij een bestuurslid.
Enkel mogelijk voor kinderen van CBDC leden tot en met 10 jaar.

