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Beste vrienden,
Onze kaartavonden voor dit werkingsjaar zijn allemaal gespeeld. Zaterdag 10 februari had de vijfde en laatste
speelavond plaats, met onderstaand resultaat:
1. Alain Voet
2. Dirk Cruysberghs
3. Walter Hauquier
4. Strid Suetens
4. Marie Louize Oeyen
6. Maria Van Hoof
7. Willy Van Bos
7. Nina Claus
9. Louis Truyens
9. Wim De Vries

127
122
115
112
112
111
109
109
108
108

11. Jenny Deschrijver
12. Franky Janssens
13. Christel Suetens
14. Marie Jeanne Wijnants
15. Magdalena Vercammen
15. Francis Aerts
17. Eric De Kinder
18. Yo Suetens
19. Luc Van Goethem
20. Rosita Van De Walle

103
101
99
97
96
96
92
91
89
83

368pt/3 avond
343
333
332
330
328
324
322
321
319

11. Marie Louize Oeyen
12. Ann De Kinder
12. Jenny Deschrijver
14. Nina Claus
15. Gaby Suetens
16. Maria Van Hoof
17. Gaston Janssens
18. Francis Aerts
19. Ria Verbist

313
309
309
306
230/2 avond
221
204
202
107/1 avond

Uitslag algemeen klassement 2018:
1. Alain Voet
2. Franky Janssens
3. Charlotte Suetens
4. Erik Baert
5. Louis Truyens
6. Dirk Cruysberghs
7. Willy Van Bos
8. Strid Suetens
9. Yo Suetens
10. Christel Suetens

De laureaten werden op passende wijze gevierd en plechtig werden de prijzen overhandigd. Nog een woordje
van dank aan Raoul Cruysberghs die elke keer present was met zijn laptop om de avonden in goede banen te
leiden.
Op 1 april heeft ons gekend paasontbijt plaats. We verwachten jullie 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 10 € 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 zuivelproducten en warme dranken.
Op deze paaszondag voorzien we een “paasworp” waarbij we één mooie prijs voorzien voor de winnaar.
Inschrijven kan tot 24 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 en hebben leden van CBDC voorrang.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Uitstap naar Gent op 21 april met brouwerijbezoek :Er zijn nog plaatsen beschikbaar op de bus daarom
hieronder nogmaals de details.
De verplaatsing doen we met een bus en we hebben volgend programma uitgewerkt:
09:15 Vertrek hoek Hovestraat en Lourdeslaan in Edegem
10:30 Aankomst Gent Dampoort, wandeling naar het centrum.
11:00 Aankomst Gent centrum en vrije tijd (middageten op eigen kost).
13:30 Brouwerijbezoek + aansluitend bierwandeling
18:00 Avondmaal in Amadeus
20:30 Vertrek naar Edegem
21:45 Aankomst Edegem.
Het brouwerijbezoek is onder leiding van een gids en we krijgen ter plaatse één degustatie. Aansluitend zal de
bierwandeling plaats hebben waarbij we, onder leiding van dezelfde gids, de stad intrekken en getrakteerd
worden op 4 bier specialiteiten en enkele typisch Gentse hapjes. Indien gewenst kan het bier vervangen worden door koffie of frisdrank.
De bierwandeling eindigt aan restaurant Amadeus 2 waar we om 18 uur aan tafel kunnen voor onderstaand
menu: aperitief Kir of fruitsap
spare ribs à volonté of een reuze brochette.
chocolade mousse of vanille ijs
2 glazen wijn of 2 pils of 2 frisdrank.
De kindermenu bestaat uit een halve rib of kleine brochette.
chocolade mousse of vanille ijs en drank is apart bij te nemen.
Meer of andere dranken worden ter plaatse apart aangerekend.
De deelnameprijs is voor volwassen 80 € per persoon., bij aanwezigheid krijgt een CBDC lid 30. € terug.
Voor kinderen (tot en met 11 jaar ) is de deelnameprijs 60 € met eveneens een ledenkorting van 30 €.
In deze prijs is inbegrepen: busreis heen en weer, brouwerijbezoek en bierwandeling met gids, 5 degustatie’s
en enkele snack’s, avondmaal met aperitief, dessert en twee drankjes in restaurant Amadeus.
Wij zorgen voor een stadsplan dat je kan gebruiken tijdens de vrije wandeling.
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 6 april via de gekende kanalen.
Voor ons avondje toneel hebben we gekozen voor “ Stuk ongeluk”, dat op 28 april gespeeld wordt door de
komedie Compagnie in zaal Elckerlyc.
Stuk ongeluk is de vertaling van “ The play that goes wrong” een komedie die al jaren een overweldigend succes
is in London. Het stuk is een snel gemonteerde, fysieke komedie met perfect getimede bloopers en een
gigantische schat aan grappen. De Komedie Compagnie bewerkte The Play, waarin een bende toneelamateurs,
onder leiding van een duivel-doet-al regisseur, een thriller speelt waarbij werkelijk alles verkeerd gaat.
Inschrijven kan vanaf nu via de gekende kanalen aan 20 € per persoon, bij aanwezigheid krijgt een CBDC lid 5 €
ledenkorting. Let op: nog 5 plaatsen beschikbaar.
Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2017-2018
17 - 24 maart
Vertoningen revue 2018. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor beide voorstellingen
Zondag 1 april
Paasontbijt
Zaterdag 21 april
Brouwerijbezoek en uit eten in Gent, nog 20 plaatsen beschikbaar.
Zaterdag 28 april
Avondje toneel : “ stuk ongeluk “ door de Komedie Compagnie in zaal Elckerlyc.
Nog 5 plaatsen beschikbaar.
Zaterdag 26 mei
Stadsbezoek met gids
Zaterdag 16 juni
Fietstocht
Zaterdag 30 juni
Afvaart Lesse

CBDC

AGENDA

Zat 17 & 24 maart: Revue 2018: Camping Weltevree

Tijdens de revue maken we kennis met Frans & José, een koppel uit Edegem, die de auto aan het laden
zijn voor een kampeervakantie. Ze zijn het nog steeds niet eens over de vakantiebestemming en wie er
allemaal mee mag gaan. Voor beide voorstellingen zijn nog kaarten beschikbaar bij de bestuursleden.

Zon 1 april: Paasontbijt
Heeft plaats 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 10 € terug. Er is geen kinder prijs voor
zien, 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 zuivelproducten en natuurlijk koffie,
thee of chocomelk.
Inschrijvingen kan vanaf nu tot 24 maart en/of max 90 personen.

Zat 21 april: Brouwerijbezoek en uit eten in Gent.
Voor meer informatie aangaande deze activiteit verwijs ik u naar elders in deze uitgave.
Inschrijven kan vanaf nu tot de bus vol is via de gekende kanalen. Hiervoor verwijs ik jullie naar de
inschrijvingsformulier elders in deze uitgave. Vergeet bij inschrijving uw keuze menu niet aan te duiden.
We hebben nog ruimte voor 20 personen.

Zat 28 april: avondje toneel: “stuk ongeluk” in zaal Elckerlyc.
Voor dit toneelstuk hebben we ( slechts ) 30. kaarten kunnen bemachtigen die vanaf nu je worden
aangeboden voor de prijs van 20 € pers stuk. CBDC geeft 5 € terug aan leden bij aanwezigheid.
Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar.
Afspraak is omstreeks 19:45 aan de ingang van zaal Elckerlyc, Frankrijklei 85-87 in Antwerpen.
Iemand van het bestuur zal u opwachten om de kaarten te overhandigen.
De aanvang van de vertoning is 20:15 uur.
·
Marc C

Inschrijvingsformulier: Paasontbijt
Naam van de deelnemers :

1 april 2018

1………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………

7………………………………………………………………………….

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,10 € ledenkorting bij aanwezigheid.Kinderen tot en met 5 jaar : gratis.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat.
Let op: inschrijven tot 24 maart 2018.

Inschrijvingsformulier: Brouwerijbezoek in Gent

21 april 2018

Duid duidelijk uw keuze menu aan aub
Naam ( en )
1. …………………………………………………………………………neem spare ribs / brochette en mousse / ijs
2. …………………………………………………………………………neem spare ribs / brochette en mousse / ijs
3. …………………………………………………………………………neem spare ribs / brochette en mousse / ijs
4. …………………………………………………………………………neem spare ribs / brochette en mousse / ijs
5. …………………………………………………………………………neem spare ribs / brochette en mousse / ijs
6. …………………………………………………………………………neem spare ribs / brochette en mousse / ijs
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:80 € per persoon,30 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderprijs 60 €, 30 € 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 6 april 2018 of volle bus ( max 49 personen )

Inschrijvingsformulier: Toneel

28 april 2018

Naam ( en )
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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,5 € 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: nog slechts 5 kaarten beschikbaar.

