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De vakantiemaanden zijn bijna voorbij, dus hoogtijd voor onze eerste info van werkingsjaar 2017-2018.
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 2017-2018
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Sint@home
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Vertoningen revue 2017
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Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Een woordje ter verduidelijking van sommige activiteiten:
Bezoek aan Zoo Planckendael: We bezoeken Planckendael in groep en plannen een bezoek achter de
schermen met een gids. De dag sluiten we af met een gezamenlijk diner, anders zouden we CBDC niet
zijn….. We zijn nog op zoek naar een geschikte zaak.
Caféspelen: Met onze gekende en beruchte fantasie organiseren wij een tornooi met de nodige cafespelen.
Ditmaal zijn het niet enkel gehuurde oude café spelen maar zijn er plannen om meer hedendaagse spelen
bij één te zoeken. Kom en speel mee...
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.
Brouwerijbezoek: Wie van ons lust niet op tijd en stond een lekkere pint? Om de twijfelaars onder ons te
overhalen plannen we een bezoek aan een brouwerij. Onze chef brouwer zal voor ons een geschikte
brouwerij uitkiezen en de nodige afspraken maken.
Avondje toneel: Het gezelschap dat we bezoeken zal afhangen van de stukken die op dan gespeeld worden.
Eén ding is zeker; het zal een blijspel moeten zijn, een echte billenkletser!
Ernstige zware stukken zijn voor ons geen optie!
Stadsbezoek met gids: Met een gids kom je toch steeds meer te weten en bezoek je plekjes die je anders
nooit zou zien. Met deze raad in het achterhoofd gaan we op zoek naar een stad met een gepaste gids.
Ik heb een sterk vermoeden dat deze activiteit vergezeld wordt van een etentje….
We houden jullie op de hoogte via onze maandelijkse info.

CBDC

AGENDA

Zat 2 september:Jaarmarktfeesten in Edegem.
Na vele jaren hebben we besloten om onze schietstand vaarwel te zeggen en richting containerpark te
verwijzen. De opbrengst was niet meer in verhouding van de inspanningen.
We gooien het over een andere boeg en openen een eet - en drinkkraam.
Je kan ons vinden op zaterdag in Strijderstaat ter hoogte van Café Centrum en we brengen kaas - of
garnaal kroketten aan de man vergezeld van een glas cava of wijn.
Omdat dit nieuw voor ons hebben we een bescheiden bestelling van kroketten gedaan zodat we slechts
één dag op de jaarmarkt staan. Zondag beschouwen we dit jaar als rustdag ...we evalueren na deze
jaarmarkt voor volgend jaar.

Zat 23 september: 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.
Als we een slechte jaarmarkt hebben is de snack reeds bekend: Kaas en garnaal kroketten …..

Zat 14 oktober: tweede kaartavond.
Voor meer details zie hierboven.
Zondag 29 oktober: bezoek aan zoo Planckendael.
De voorbereidingen hiervoor zijn aan de gang.
We bezoeken in groep Planckendael. Omdat we dit in groep doen kunnen we ook bezoeken aanvragen
onder leiding van een gids en bestaat de mogelijkheid om achter de schermen Planckendael te leren
kennen. Zo zullen we ongetwijfeld meer te weten komen over de verzorging en voeding van de dieren.
Na dit bezoek kunnen jullie vrij door het domein zwerven, om s’avonds terug bij elkaar te komen en
gezamenlijk te dineren.
In Planckendael zelf kunnen we in het weekend niet terecht om in groep te eten, we zijn daarom op zoek
naar een geschikte lokatie in de buurt. Als we hierover meer informatie hebben zullen we een deelname
prijs maken, jullie op de hoogte brengen en kunnen de inschrijvingen starten.
Meer nieuws in onze volgende info.

Zat 11 november: Wapenstilstand & derde kaartavond.
Voor meer details zie hierboven.
Zat 25 november: Cafespelen tornooi
Veel hebben we niet nodig om ons te amuseren: een zaal, enkele leuke spelen, een spannend wedstrijd
reglement en we zijn vertrokken voor een avond vol lol en ambiance.
We hebben dit in het verleden nog op de agenda geplaatst, maar deze keer gaan we trachten wat meer
variatie in de spelen te krijgen. Het zal niet alleen ne sjoelbak zijn….
We zullen er ons best voor doen, aan jullie om dit te testen en ons feedback te geven.
Dit zal plaats hebben in de refter van KTA school, we houden jullie op de hoogte van het verder verloop
van deze avond.
We voorzien ook een aangepaste drank en snack, de kaas en garnaalkroketten zullen tegen dan we op zijn
zeker?....
Tot ziens op de jaarmarkt ?
Ik zal er zijn met een garnaalkroket en een cava !
Marc C

