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Beste vrienden,
Er staan in de nabije toekomst enkele belangrijke activiteiten op ons programma, vandaar deze extra info. De
quiz en de culinaire kaartavond zijn reeds binnen enkele weken, even later is het brunchen en ons afsluitfeest is
ook zo goed als uitgewerkt. Vermits dit een hele organisatie is willen we dit zeker even toelichten.
Vooreerst hebben we onze quiz, die plaats heeft op 16 februari. Hiervoor kan men niet meer inschrijven , we
spelen met 8 groepen. We verwachten de ingeschreven deelnemers omstreeks 17:30 in de refter van de
Leonardo Da Vinci school, waar we jullie de keuze geven uit onderstaande maaltijden: stoofvlees, bolletjes in
tomatensaus of goulash met friet en sla. Om 20 uur starten we dan met een aangename en ludieke quiz, onder
leiding van Anneke en Luc. Er worden geen saaie en moeilijke vragen gesteld, we trachten er zoals steeds een
leuke avond van te maken. Door in te schrijven is de deelname aan de quiz ( iedere deelnemer heeft een prijs )
en de maaltijd inbegrepen. De dranken moeten ter plaatse apart nog afgerekend worden.
Als laatste kaartavond ( 9 maart ) hebben we een “specialleke” in petto: we gaan culinair kaarten, want we
zullen tussen elke kaartronde een hapje eten, zodat we op het einde van de avond een diner hebben genuttigd
van 5 gangen. De avond zal als volgt verlopen: we schrijven om 17:30 uur in,tijdens de inschrijvingen starten we
met een amuzeke. Na de eerste ronde houden we een kleine pauze en nuttigen dan ons voorgerecht. Vervolgens
spelen we ronde 2 met aansluitend een soepje. Na ronde 3 zetten we ons aan tafel voor het hoofdgerecht en
tussen de vierde ronde en de prijsuitreiking hebben we een dessert als afsluiter. Kortom: een culinair
hoogtepunt in ons kaart tornooi! Onze chefs Bart & Bert bereiden volgende menu:
Amuzeke: verrassing van de chef
Voorgerecht: Keuze uit carpaccio van rund of een bordje gerookte zalm.
Tussengerecht is witloofsoep met ghandaham snippers.
Hoofdgerecht keuze uit: vispapillot met witte wijnsaus, juliennegroenten en krieltjes
of varkenshaasje, vergeten groenten, rode portosaus met gratin-aardappeltjes
Afsluiter is een assortiment mini dessertjes.
Uitzonderlijk moet voor deze kaartavond vooraf ingeschreven worden , zodat wij de nodige aankopen kunnen
doen. De prijs voor onze 5 gangen menu bedraagt 25 € per persoon, bij aanwezigheid krijg je 5 € terug. Deze
kan je dan gebruiken om in te schrijven voor de kaartavond want dit is in de deelnameprijs niet inbegrepen.
Inschrijven kan tot 2 maart langs de gebruikelijke kanalen, vergeet niet uw keuze van voorgerecht en
hoofdgerecht te omschrijven.
Zondag 24 maart zitten we alweer aan tafel ditmaal voor een lekkere brunch in het kasteel van het Rivierenhof
te Deurne. We worden om 11 uur aan tafel verwacht en men serveert volgende gerechten : vers fruitsap,
koffie ,thee , assortiment pistolets, assortiment beleg ,gerookte zalm, tomaat-mozarella ,eiergerecht naar
keuze, kalfsblanquette en ravioli van spinazie en ricotta. We tafelen gezellig tot 13:30 uur en gaan dan om de
spijsvertering te bevorderen een partijtje minigolven, 200 meter verderop in het park. Bij regenweer zal dit
uiteraard niet plaats hebben, maar we gaan ervan uit dat we dan goed weer zullen hebben.
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 17 maart langs de gebruikelijke kanalen.
Een volwassen persoon betaald 32 € en krijgt 7 € terug bij aanwezigheid, een kind tot 12 jaar betaald 18 € en
krijgt 5 € terug bij aanwezigheid. Deze prijs omvat de brunch met de aangeboden dranken en de minigolf. Indien je andere dranken wil tijdens de brunch zal je deze ter plaatse moeten afrekenen. De dranken die je
verbruikt tijdens of na de minigolf is ook voor eigen rekening.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Als allerlaatste activiteit van CB Drivers Club hebben we een dagvullende activiteit gepland op zaterdag
29 juni. Dit zal plaats hebben in De Heen in Nederland waar een recreatiedomein beschikbaar is voor een dag
vol leute, plezier , eten & drank. Wat moet een mens nog meer hebben????
We hebben een programma samengesteld dat er als volgt uitziet:
8:45 uur
Vertrek met bus, samenkomst hoek Hovestraat & Lourdeslaan.
10:00 uur Ontvangst met koffie en gebak.
Daarna mogelijkheid voor diverse openluchtspelen naar keuze: o.a. bubbelvoetbal, letterpakkenspel,
sumo worstelen, buksschieten, spijkers nagelen,….
12:00 uur Lunch die bestaat uit soep, assortiment verse broodjes met vlees of kaas, divers zoet beleg,
vleeskroket, humus, gegrilde groenten, handfruit, koffie, thee, melk en fruitsap.
13:00 uur Flintstone rally: maak zelf uw eigen flintstone mobiel om een race te rijden en te winnen
De onderdelen voor de mobiel te maken moet je kopen door middel van punten die je kan winnen bij
diverse spelen zoals boogschieten, reuzezeeslag en een flintstonequiz.
Hoogtepunt is de tour d’elegance waarbij uw voertuig wordt beoordeeld op uiterlijk en creativiteit.
Gedurende de loop van de namiddag worden er nog enkele snacks en drankjes voorzien.
18:00 uur BBQ bak zelf uw vlees en gamba op de BBQ, met diverse verse groenten om te grillen en een
assortiment sla. Verder zijn er nog stokbrood met kruidenboter, frieten en diverse sausen
voorzien.
20:30 uur Vertrek naar Edegem, aankomst omstreeks 21:30 uur.
Vermits dat dit onze laatste activiteit is gaan we van deze gelegenheid gebruik maken om al het clubgeld hier
aan te spenderen. Om voor deze activiteit een juiste deelnameprijs vast te stellen hebben we op dit ogenblik
nog te weinig informatie. We weten wel wat de prijs is van het programma en de maaltijden in Nederland, maar
we moeten nog weten hoeveel leden er mee gaan. Daarvan hangt dan ook af welke of hoeveel bussen we moeten
voorzien en ook dit zal de deelnameprijs beïnvloeden. Daarom vragen we jullie in te schrijven tot uiterlijk 3
maart. Let op: deze activiteit is enkel voorzien voor leden van CB Drivers Club! Hier kunnen we echt geen
uitzondering op maken.
Het inschrijvingsgeld houden we op 50 € per persoon en we trachten om 25 € p.p. terug te betalen bij
aanwezigheid. Dit bedrag kunnen we nu nog niet juist bepalen omdat dit afhangt van het aantal deelnemers.
Dus weten wij nu nog niet hoeveel we per persoon kunnen bijleggen uit de clubkas of wat onze kinderprijs is.
Daarom kunnen wij bij annulatie ook niet terug storten, zelfs niet bij ziekte of overmacht.
Omdat dit een vrij hoog inschrijving bedrag is werd er besloten om een spaarplan op te starten, zodat ook de
grotere families zonder problemen kunnen inschrijven. Het spaarplan start vanaf maart en wij verwachten van
jullie dat je 12,5 € per deelnemer spaart tussen de eerste en de 10 ° van maart, april, mei & juni. Op het einde
van de spaartermijn is dan ook 50 € per persoon betaald. We drukken u er wel op om regelmatig en op tijd te
sparen, want als we merken dat er niet gespaard wordt zijn we genoodzaakt je te verwijderen als deelnemer
en uw gespaarde geld terug te storten. Dit moeten we doen omdat deze activiteit veel meer kost als 50 € en
wij van de organisators ook niets kunnen terugvragen bij afwezigheid van deelnemers.
In deze inschrijvingsprijs is inbegrepen: de busreis heen en weer, alle spelen ter plaatse, ontvangst met koffie
en gebak , lunch met warme dranken en een luxe BBQ. In de loop van de namiddag zijn er ook nog enkele snacks
voorzien en krijg je 4 drankmunten. Deze zijn te verbruiken in de loop van de namiddag of tijdens de BBQ. Bij
de BBQ is de drank immers voor eigen rekening.
Inschrijven voor dit afsluitfeest kan vanaf nu tot uiterlijk 3 maart.
Voor meer informatie en vragen kan je uiteraard steeds terecht bij één der bestuursleden.
Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2018-2019
Zaterdag 16 februari
Quiz met etentje
Zaterdag 9 maart
Vijfde en culinaire kaartavond met prijsuitreiking algemeen klassement
Zondag 24 maart
Brunch met aansluitend een leuke activiteit
Zondag 14 april
Muzikale stadswandeling in Antwerpen
Zondag 21 april
Paasontbijt
Zaterdag 11 mei
Zoektocht
Zaterdag 29 juni
Afsluitfeest CBDC in Nederland.

CBDC

AGENDA

Zaterdag 9 februari: 4° 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.

Zaterdag 16 februari: Quiz met eten.
Meer informatie elders in deze uitgave. Inschrijven kan tot 9 februari voor de prijs van 15 € per persoon,
5 € terug bij aanwezigheid. In deze prijs is de quiz ( iedereen heeft een prijs ) en het eten inbegrepen.
Indien mogelijk inschrijven met een groep van ongeveer 6 personen;
We verwachten jullie om 17:30 in de refter van de Leonardo Da Vinci school, aan tafel om 18:00 uur.

Zaterdag 9 maart: culinaire kaartavond.
We starten die avond met een amuzeke tijdens de inschrijvingen om 17:30 uur. Aansluitend starten we de
kaartavond en nuttigen na elke speelronde een gang van onze menu. Aan het einde van de avond, bij het
dessert is het prijsuitreiking van de avond zelf en van het algemeen klassement.
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 2 maart voor de prijs van 25 €, 5 € terug bij aanwezigheid.
In deze prijs is de volledige 5 gangen menu inbegrepen.
Enkel deelnemers aan de kaartavond en inwonende familieleden zijn toegelaten voor deze activiteit.

Zondag 24 maart: Brunch & minigolf in het Rivierenhof te Deurne.
Indien je mee wil brunchen verwachten we jullie om 11 uur in het kasteel restaurant van het Rivierenhof,
Turnhoutsebaan 244 in Deurne. Dit kasteel ligt in het park aan de grote vijver.
We eindigen die ontspannende zondag met een partijtje minigolf dat start om 14 uur.
Inschrijven kan vanaf nu tot en met 17 maart.
Prijs volwassen is 32 € per persoon, met een aanwezigheidkorting van 7 €.
Prijs voor een kind tot 12 jaar is 18 € per persoon, met een korting van 5 €.
In deze prijs is de brunch en minigolf inbegrepen.
Tot ziens op één der CBDC activiteiten,
Marc.

Inschrijvingsformulier: Quiz met eten

16 februari 2019
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Inschrijvingsformulier: Brunch met minigolf

24 maart 2019

Naam van de deelnemers :

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gelieve dit formulier met inschrijvingsgeld in te dienen bij een bestuurslid of via cbdc@telenet.be,
deelnamekosten storten op 733/1123649/31.
Prijs: 32 € per volwassen persoon, 7 € ledenkorting bij aanwezigheid.
18 € voor een kind tot 12 jaar, 5 € ledenkorting bij aanwezigheid
Inschrijven tot uiterlijk 17 maart 2019.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat.

Inschrijvingsformulier: culinaire kaartavond

9 maart 2019

Naam van de deelnemers :

1……………………………………………………………………………wens zalm/carpaccio en vispapillot/varkenshaasje
2……………………………………………………………………………wens zalm/carpaccio en vispapillot/varkenshaasje
3……………………………………………………………………………wens zalm/carpaccio en vispapillot/varkenshaasje
4……………………………………………………………………………wens zalm/carpaccio en vispapillot/varkenshaasje
5……………………………………………………………………………wens zalm/carpaccio en vispapillot/varkenshaasje
6……………………………………………………………………………wens zalm/carapccio en vispapillot/varkenshaasje
Gelieve dit formulier met inschrijvingsgeld in te dienen bij een bestuurslid of via cbdc@telenet.be,
deelnamekosten storten op 733/1123649/31.
Prijs: 25 € per persoon, 5 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Inschrijven tot uiterlijk 2 maart 2019 en is enkel toegangkelijk voor deelnemers aan de kaartavond en de
inwonende familieleden.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat.

Inschrijvingsformulier: Afsluitfeest

29 juni 2019

Naam van de deelnemers :

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gelieve dit formulier met inschrijvingsgeld in te dienen bij een bestuurslid of via cbdc@telenet.be,
deelnamekosten storten op 733/1123649/31.
Prijs: 50 € per persoon - ledenkorting wordt bepaald als we het juiste aantal deelnemers kennen en
bijbehorende kosten kennen.
Inschrijven tot uiterlijk 3 maart 2019.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat.
Indien je wil betalen in 4 maandelijkse schijven, duid dit hieronder aan en we brengen je op de hoogte van ons
spaarplan.
Schrappen wat niet past:

Ik wil sparen

Ik betaal nu alles

