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Twee weken geleden liepen een dertigtal personen op hun blote voeten door een bos in Zutendaal …
Wie doet nu zoiets ? Het antwoord: wij… van CB Drivers Club doen zoiets !
En het was nog fun ook om te zien hoe sommige onder ons, heel voorzichtig, op hun blote voeten door een bos
wandelen en zoveel mogelijk steentjes en stokjes tracht te vermijden. Uit ondervinding weet ik intussen dat op
een eikel trappen behoorlijk pijn doet. Eventjes later weer steken aan mijn voet… ditmaal was ik op een bolster
getrapt ! Hij bleef zelfs aan mijn voet hangen, ik heb hem eraf moeten trekken!!!
En toch was het fun…, mogelijk een masochistisch trekje?
Onze eerst volgende activiteit staat nu zaterdag gepland: op 13 oktober heeft de eerste kaartavond van dit
werkingsjaar plaats. Een leuke ouderwetse kaartavond zoals we er al heel wat gedaan hebben.
Afspraak : refter van Leonardo Da Vinci school. Aanvang om 20 uur en we hebben zoals altijd een snack en bier
van de maand voorzien.
Ben jij klaar voor Halloween 2018? Bewijs dit en ga met ons mee op 27 oktober naar Bobbejaanland.
Ga de confrontatie aan met je grootste angsten van vroeger en nu tijdens de shows en in de spookhuizen.
Voor dit evenement hebben we een bus voorzien die ons komt ophalen om 12 uur op de hoek van de Lourdeslaan
en Hovestraat. De bus brengt ons naar Bobbejaanland waar we vrij zijn tot 21 uur. Dan sluit het pretpark en
vertrekken wij terug naar Edegem, waar we omstreeks 21:45 uur aankomen.
Je kan met ons meegaan als je inschrijft vanaf nu tot uiterlijk 20 oktober. De deelname bedraagt 35 € , in
deze prijs is de busreis heen en weer en de inkom van Bobbejaanland inbegrepen. Een lid van CBDC krijgt bij
aanwezigheid 13 € terug betaald in de bus als ledenkorting. Een kinderprijs is deze keer niet voorzien.
Uit eerdere bezoeken van leden weten we dat dit Halloweenbezoek niet geschikt is voor onze kleine kinderen.
Het is nogal een scary toestand…..
Voor de kerstmarkt uitstap naar Brugge op 24 november kan nu ook ingeschreven worden.
Ons programma ziet er als volgt uit: We vertrekken met een bus om 10:15 uur op de hoek Lourdeslaan en
Hovestraat in Edegem. We rijden naar Brugge en bezoeken eerst het ijssculpture festival, dat dit jaar in het
teken staat van de 90° verjaardag van Mickey Mouse. Artiesten uit de hele wereld creëren een schitterende
sprookjeswereld in ijs, met de meest geliefde figuren van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars.
Vervolgens wandelen we door naar de gezellige kerstmarkt. Deze vindt plaats in de historische binnenstad, op
en rondom de Grote Markt en het Simon Stevinsplein. Uiteraard zijn er tal van gezellige kraampjes waar de
leukste kerstcadeautjes en met de hand vervaardigde spullen te koop zijn. Ook is er een schaatsbaan in de stad
en kan je prima zorgen voor de innerlijke mens bij een van de vele eet- en drinkgelegenheden.
Iedereen is vrij in doen en laten , we vragen enkel u terug om 20:00 uur aan te bieden aan de bus.
Dan vertrekken we terug naar Edegem, waar we omstreeks 21:45 zullen aankomen.
De deelnameprijs bedraagt 23 € voor een volwassen persoon. Een lid van CBDC krijgt 10 € korting.
Kinderen van 4 tot 11 jaar betalen ook 23 €, maar krijgen 14 € korting bij aanwezigheid.
Kinderen - 3 jaar zijn gratis. Deze kinderen wel vermelden bij inschrijving want we moeten ook voor hen een
plaats in de bus voorzien. Dit is belangrijk voor de verzekering!
In deze prijs is de busreis heen en weer en de toegang tot het ijssculpture festival voorzien.
Inschrijven kan tot uiterlijk 17 november of tot de bus vol is ( 49 personen )

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Ook dit laatste jaar voorzien we een Sint Niklaasfeest voor onze kids. Omdat onze kindergroep te groot is
geworden voor de gebruikelijke huisbezoeken nodigen we alle ingeschreven kinderen uit op 8 december van
13:30 tot 17:30 in de refter van de Leonardo Da Vinci school. De Sint zal met zijn Pieten dan langs komen en
heeft dan speelgoed en lekkers bij voor alle brave kinderen van CBDC.
Wij voorzien de nodige animatie en lekkere kinderhapjes.
Inschrijven is gratis en kan vanaf nu tot uiterlijk 30 oktober voor alle CBDC kinderen tot en met 10 jaar.
Vergeet niet ons meer informatie over uw kind door te geven, zodat wij de Sint op de hoogte kunnen brengen
Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2018-2019
Zaterdag 13 oktober
Zaterdag 27 oktober
Zaterdag 10 november
Zaterdag 24 november
Zaterdag 8 december
Zaterdag 15 december
Zaterdag 12 januari 2019
Zondag 27 januari
Zaterdag 9 februari
Zaterdag 16 februari
Zaterdag 9 maart
Zondag 24 maart
Zondag 14 april
Zondag 21 april
Zaterdag 11 mei
Zaterdag ??? juni

Eerste kaartavond.
Halloween in Bobbejaanland.
Tweede kaartavond.
Bezoek aan ijssculptuur festival & kerstmarkt in Brugge.
Sint Niklaasfeest
China lights in de Zoo van Antwerpen
Derde kaartavond : thema avond 3 koningen
Ontbijtzwemmen
Vierde kaartavond
Quiz met etentje
Vijfde en culinaire kaartavond met prijsuitreiking algemeen klassement
Brunch met aansluitend een leuke activiteit
Muzikale stadswandeling in Antwerpen
Paasontbijt
Zoektocht
Afsluitfeest CBDC

Verleden werkingsjaar hebben sommigen onder jullie een DVD besteld van onze laatste revue “ camping
Weltevree”. Intussen zijn deze DVD’s gemaakt en deze zullen kortelings aan de geïnteresseerden overhandigd
worden.

CBDC

AGENDA

Zat 13 oktober: 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 €.
Ook nu is er een streekbier voorzien en we bieden jullie hot dogs aan.

Zat 27 oktober: Halloween in Bobbejaanland
Lees meer informatie elders in deze uitgave.
Inschrijven vanaf nu tot uiterlijk 20 oktober voor de prijs van 35 € per persoon. We voorzien een leden
korting van 13 € bij aanwezigheid .Vertrek om 12 uur aan de hoek van de Hovestraat en Lourdeslaan.
Terug thuis om 21:45 uur.

Zat 10 november: tweede kaartavond.
Voor meer details zie hiernaast.

Zaterdag 24 november: ijssculpturen festival en kerstmarkt in Brugge.
Dit jaar staat het ijssculpturen festival in teken van de 90 ste verjaardag van Mickey Mouse.
Circa 40 kunstenaars afkomstig uit alle hoeken van de wereld creëren uit niet minder dan 25
vrachtwagens kristalhelder ijs, een ijspaleis van ruim 1000 m² met 150 Disney figuren.
De reusachtige sculpturen van 2 tot 6 meter hoog zijn gebouwd onder het dak van een gigantische frigo
waar de temperatuur continu -6° bedraagt. Warme kledij wordt dan ook aanbevolen.
We bezoeken die dag ook de kerstmarkt van Brugge: een typische maar gezellige kerstmarkt met een
gelegenheids schaatsbaan.
Inschrijven vanaf nu tot 17 november of volle bus. Voor de juiste prijzen zie elders in deze uitgave.
Afspraak voor vertrek om 10:15 uur aan de hoek van de Hovestraat en Lourdeslaan.
Terug thuis omstreeks 21:45 uur .

Zaterdag 8 december: Sint Niklaasfeest
We verwachten de ingeschreven kinderen van 13:30 tot 17:30 in de zaal van de Leonardo Da Vinci school.
We vullen de namiddag met de nodige kinderspelen, animatie, lekkere kinderhapjes en het bezoek van de
Sint met zijn Pieten.
Inschrijven kan vanaf nu, tot uiterlijk 30 oktober, via een mail naar en der bestuursleden.

Zaterdagavond 15 december: bezoek China light in Zoo Antwerpen
Met deze activiteit willen we jullie de gelegenheid willen geven om in de zoo tijdens de duisternis de
indrukwekkende Chinese lichtobjecten te ontdekken. Ze vertellen je een mythisch, avontuurlijk en
liefdevolle verhaal uit het verre China. Meer nieuws en inschrijven in de info van volgende maand.

Marc C

Inschrijvingsformulier Halloween in Bobbejaanland

27 oktober 2018

Naam ( en )
1 ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..
3 ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..
4 ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..

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:35 € per persoon,13 € 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 uiterlijk 20 oktober 2018.

Inschrijvingsformulier bezoek ijssculpture en kerstmarkt Brugge

24 november 2018

Naam ( en )
1 ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..
3 ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..
4 ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..

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:23 € per persoon,10 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderprijs van 4 tot en met 11 jaar: 23 € per kind, 14 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kind tot en met 3 jaar gratis
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 uiterlijk 17 november 2018.

