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De vakantiemaanden zijn bijna voorbij, we starten vanaf nu met volle moed aan het laatste werkingsjaar van
CBDC. We trachten dit jaar te vullen met leuke en gevarieerde activiteiten om einde juni 2019 de vereniging te
ontbinden.
Vermits dit het laatste jaar is van CB Drivers Club is er besloten om geen nieuwe leden meer aan te werven.
Deze beslissing is genomen zodat enkel de trouwe leden kunnen genieten van dit unieke laatste jaar.
Het dagelijks bestuur is niet gewijzigd, voor alle duidelijkheid hieronder een overzicht:
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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 prestaties.
Hieronder publiceren we onze jaar agenda. De aandachtige leden onder ons zullen merken dat er twee vaste
activiteiten ontbreken: de revue en de deelname aan de jaarmarkt. We hebben bewust deze activiteiten niet
meer in ons programma opgenomen omdat we tegen juni 2019 geen geld meer in kas mogen hebben. De revue en
de jaarmarkt waren onze twee voornaamste bronnen van inkomsten.
Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2018-2019
Zondag 30 september
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

Bezoek C-mine + lunch + blote voetenpad in Zutendaal.
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

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

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.
Een woordje ter verduidelijking bij sommige nieuwe activiteiten:
Zondag 30 september: blote voetenpad in Zutendaal
We combineren het blote voetenpad van Lieteberg met een bezoek aan C-mine in Genk en een lunch.
C-mine expeditie is een uniek belevingsparcours. Deze avontuurlijke tocht dompelt je onder in boeiende
verhalen over de mijn in al zijn vormen. C-mine expeditie start in het Energiegebouw van de C-mine site.
Eerst daal je af tot 6 meter diep en dan krijg je heel wat verrassende installaties te zien. Bekende
artiesten zoals Stijn Meuris en Pascale Platel maakten unieke verhalen over de mijn in combinatie met
creatieve beeldprojecties.
In de namiddag gaan we het 3 km lange blote voetenpad bewandelen en ontdekken zo het ultieme gevoel
van vrijheid. Het blote voetenpad loopt door een prachtig stuk natuur en je zal verschillende
ondergronden kunnen aanvoelen: je gaat door een slijkpoel, een klein riviertje, je doet een klim naar een
uitkijktoren met prachtig zicht, je zoekt je een weg door een doolhof, ….
Je kan steeds een kijkje nemen door middel van een leuk introductiefilmpje op www.lieteberg.be.
Meer informatie elders in deze uitgave.
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.
Meer informatie zal ten gepaste tijde volgen.
Zaterdag 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. Hartstocht, vlinders, drakenboten. Dit is een avond activiteit.
Zaterdag 9 maart 2019: vijfde en culinaire kaartavond.
De laatste kaartavond van dit seizoen doen we op een Bourgondische wijze! Uitzonderlijk zal deze
kaartavond vroeger beginnen, en het is de bedoeling dat we tussen elke ronde eten. We starten met
hapjes, tussen ronde 1 en 2 nuttigen we het voorgerecht en na ronde 2 gaan we voor het hoofdgerecht.
Zo eten we tussen elke kaartronde een gang van onze menu. Dit betekent dus kaarten en culinair
genieten! We houden jullie op de hoogte via onze maandelijkse info.
Zondag 14 april: muzikale wandeling in Antwerpen.
Jos Hermans, beter bekend als 'Jos Smos', notoir lid van de Antwerpse groepen Katastroof en van 't
Crisis-Orkestje, was in een vorig leven gediplomeerde stadsgids van Antwerpen. Nu neemt hij op een
originele wijze de draad terug op met een plezante muzikale stadswandeling doorheen Oud-Antwerpen,
samen met zijn pikante assistente ‘de Pekelteef’. Onderweg maken we de buurt onveilig met het zingen
van Antwerpse volksliedjes en drinken op tijd en stond een jenever. Ten gepaste tijde zal je voor
deze avondactiviteit kunnen inschrijven.

XXXX juni : sluitingfeest CB Drivers Club.
Op deze nog later te bepalen dag nemen we op passende wijze afscheid van CBDC. We doen dit zoals we
in onze vereniging al 40 jaar gewoon zijn: we organiseren een spetterende activiteit waarin iedereen
zich kan terug vinden. Deze activiteit is nog in volle voorbereiding, dus veel informatie hebben we nog
niet. Het staat wel vast dat dit een uitstap zal worden, zo kan iedereen ten volle genieten van deze
laatste CBDC activiteit en hebben we geen werkende leden nodig. Gezien het karakter van deze activiteit
is dit enkel mogelijk voor leden van CBDC.

CBDC

AGENDA

Zon 30 september: Bezoek aan de C-mine site in Genk en het blote voetenpad in Zutendaal.
We verplaatsen ons met een bus die zal vertrekken om 8:15 uur op de hoek van de Lourdeslaan en de
Hovestraat in Edegem. Omstreeks 10 uur komen we in Genk aan en doen daar een ondergrondse
expeditie in voormalige mijnschachten. Tijdens deze wandeling leren we het werk van een mijnwerker van
vroeger kennen. Na deze tocht zullen we in een plaatselijk restaurant lunchen.
Op het menu: broccoli soep en daarna heb je de keuze uit: kalkoensteak met pepersaus en kroketjes of
scharretjes met witte wijnsaus en aardappelpuree.
Omstreeks 13:15 vertrekken we met de bus naar Zutendaal, domein Lieteberg. We verwachten dat we
dan rond 14 uur met blote voeten klaar staan om het 3 km lange pad te bewandelen. Hier ben je wel
anderhalf uur zoet mee want deze tocht zorgt voor de nodige hilarische toestanden. Neem gerust uw
tijd want het is een unieke belevenis. Na de wandeling heb je gelegenheid om de voeten te wassen met de
voetdouches. Als we terug geschoeid zijn voorzien we nog een klein uurtje om na te praten op het
plaatselijk terras. We vertrekken terug met de bus om 16:45 en zijn dan om 18:15 uur terug in Edegem.
Enkele tips voor het blotevoeten pad: draag een korte broek want je wandelt door een plas waarbij het
water tot op kniehoogte komt. Een lange broek oprollen is niet hoog genoeg! Neem een handdoek mee om
na de voetdouche u af te drogen. Voor het vertrek zijn er kleine kluisjes met een sleutel voorzien om uw
handtas en schoenen op te bergen. Deze openen en sluiten door middel van een één euro munt, zorg dat
je deze bij hebt.
De deelname prijs bedraagt 35 € voor volwassen met een ledenkorting van 15 € bij aanwezigheid. Voor de
kinderen bedraagt dit 25 € en 12 € ledenkorting bij aanwezigheid.
In deze prijs is inbegrepen: de nodige verplaatsingen met de bus inkom in C-mine en Lieteberg en de
lunch in Genk.
In deze prijs is NIET inbegrepen: De drank tijdens de lunch en het afsluitend drankje op het terras van
het blotevoeten pad.
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 23 september via de gekende kanalen: ofwel het inschrijvingsgeld
in te dienen bij een bestuurslid,of stuur een mail naar cbdc@telenet.be en dan deelnamekosten storten
op BE 04 7331 1236 4931.

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 €.
Elke kaartavond is er een streekbier van de maand en worden er smakelijke snacks voorzien.

Zat 27 oktober: Halloween in Bobbejaanland
Ben jij klaar voor Halloween 2018? Daag jezelf uit en kom langs bij Bobbejaanland. Ga de confrontatie
aan met je grootste angsten van vroeger en nu tijdens onze shows, in de zes spookhuizen, waarvan eentje
outdoor, en drie scarezones. Deze organisatie is door Bobbejaanland nog in voorbereiding, maar ze zullen
ons op de hoogte houden. Noteer deze dag alvast met stip in uw agenda.

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

Marc C

Inschrijvingsformulier bezoek IC mine en blote voeten pad

30 sept 2018

Naam ( en )
1.

………………………………………………………………………………...………menu keuze: kalkoen / scharretjes

2.

…………………………………………………………………………………...………menu keuze: kalkoen / scharretjes

3.

……………………………………………………………………………………………menu keuze: kalkoen / scharretjes

4.

……………………………………………………………………………………………menu keuze: kalkoen / scharretjes

5.

……………………………………………………………………………………………menu keuze: kalkoen / scharretjes

6.

……………………………………………………………………………………………menu keuze: kalkoen / scharretjes

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,15 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderprijs tot en met 11 jaar: 25 €, 12 € 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 23 september 2018.

