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Beste vrienden,
De inschrijvingen voor de laatste activiteit van CBDC is intussen afgelopen. We hebben een record aantal deelnemers van 85 personen. De verplaatsingen zal dus ook met twee bussen gebeuren. De ingeschreven personen
krijgen van ons later nog een mail met de nodige details.
Op 9 maart had onze laatste kaartavond plaats. We hadden een avondvullend programma opgesteld omdat we
deze kaartwedstrijd combineerde met een lekker etentje. Het was een schot in de roos: nog nooit zoveel tafels
gehad tijdens een kaartavond en het eten was superheerlijk! Mijn complimenten aan de volledige keukenploeg.
Ook nog een woord van dank aan de personen die zich hebben nuttig gemaakt tijdens het verloop van de avond
( toogdienst, bediening, afwas, ... ). Het was een hele organisatie… veel meer als een normale kaartavond.
Uitslag van deze avond:
1. Louis Truyens
136
21. Erik Baert
104
2. Sonja Mouwen
134
22. Marina De Kinder
103
3. Alain Voet
120
23. Dirk Cruysberghs
102
4. Willy Van Bos
119
Strid Suetens
102
5. Jari De Vries
118
25. Karin Bogaerts
100
6. Dirk Mariën
117
26. Gaston Janssens
99
7. Lea Van Assche
116
Mariëtte Camerier
99
8. Emmy Janssens
115
28. Walter Hauquier
97
9. Walter Rouneau
113
29. Marie Louize Oeyen
95
10.Walter Janssens
113
30. Charlotte Suetens
93
11. Wim De Vries
112
Philippe Van Ransbeeck
93
12. Ann De Kinder
112
32. Hubert Van Campfort
91
13. Rositta Van De Walle
112
Yo Suetens
91
14. Marc Cruysberghs
109
Marie Jeanne Wijnants
91
15. Nina Claus
108
Christel Suetens
91
16. Kim Everaert
107
36. Martine Bosmans
89
17. Monique Simons
106
37. Jeannine Janssens
87
18. Patrick Herremans
105
Luc Campo
87
19. Eric De Kinder
105
39. Jenny De Schrijver
83
20. Toon Antoni
104
40. Mark Everaert
82
Eindstand algemeen klassement kaartavonden 2018-2019:
1. Louis Truyens
387/ 3 avond
17. Walter Hauquier
2. Willy Van Bos
361
18. Jenny De Schrijver
3. Alain Voet
360
19. Karin Bogaerts
4. Eric De Kinder
337
20. Marie Louize Oeyen
5. Nina Claus
335
21. Yo Suetens
6. Erik Baert
328
22. Marie Jeanne Wijnants
7. Rositta Van De Walle
323
23. Jeannine Janssens
8. Toon Antoni
322
24. Sonja Mouwen
9. Dirk Cruysberghs
320
25. Vanessa Hendrickx
10. Charlotte Suetens
318
26. Walter Rouneau

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

309
305
304
295
287
284
282
249 / 2 avond
213
213

Bezoek ons op : www.cbdc.be

11. Wim De Vries
12. Ann De Kinder
13. Strid Suetens
14. Christel Suetens
15. Gaston Janssens
16. Luc Van Goethem

318
318
317
313
312
311.

27. Gaby Suetens
28. Marina De Kinder
29. Franky Janssens
30. Marleen Vleugels
31. Van Pottelbergh

212
211
194
187
87/ 1 avond

Raoul Cruysberghs heeft jarenlang onze kaartavonden in goede banen trachten te leiden, waarvoor onze
oprechte dank! Het was altijd niet even gemakkelijk om discipline in het kiekeskot te krijgen. Vooral als het
bier van de maand in de smaak viel bij de deelnemers had Raoul duidelijk meer moeite om tijdens de prijsuitreiking verstaanbaar te blijven. Vooral de kaartavond met “Malheure” als bier van de maand was legendarisch!
Raoul heeft de uitslagen jarenlang bewaard en zo heeft hij onderstaande cijfers bekend gemaakt:
Meeste punten in het algemeen klassement ooit door Louis Truyens 387 punten op drie avonden.
Meeste punten op één avond: Christel Suetens 145 punten.
Meeste slagen in één gift: Dirk Cruysberghs met 13 slagen: Een rasechte solo!
Nogmaals onze oprechte dank aan Raoul voor de organisatie en vooral aan onze deelnemers gedurende al de
jaren: er waren avonden bij dat we ongelooflijk veel plezier hebben gehad.
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 nog enkele dagen, tot uiterlijk 17 maart via 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.
Zondag 14 april voorzien we een wandeling met een zingende stadsgids door Antwerpen. Deze rondleiding
door het oude centrum duurt ongeveer 2 1/2 uur. Het einde wordt voorzien in een typisch bruin café, waar nog
een eindshow van één uur wordt gebracht. Er is, op kosten van de gids, een rondje in het café en de
deelnemers krijgen eveneens een aantal consumpties tijdens de wandeling aangeboden.
Deze wandeling is helaas minder geschikt voor rolstoelgangers, aangezien er hellingen en trappen dienen te
worden genomen. Kinderen zijn eveneens niet toegelaten.
We spreken af om 19:15 uur tussen het Brabobeeld en het stadshuis op de Grote Markt te Antwerpen.
Deelnamekosten bedraagt 20 € per persoon, bij aanwezigheid krijgt een CBDC lid 5 € terug. Let op: er kunnen
slechts 35 personen mee, hierop kunnen we geen uitzondering maken. Daarom hebben we een speciale
inschrijvings procedure ontwikkeld om teleurstellingen te vermijden. Inschrijven kan slechts via één manier
gebeuren: stuur een mail naar marc@cbdc.be en betaal pas na een bevestiging. Marc zal je laten weten dat je
bij de eerste 35 personen bent en dan pas betalen aub. Zo vermijden we betalingen van jullie die we dan
moeten terug storten omdat we het maximum aantal bereikt hebben.
Dus: inschrijven tot uiterlijk 7 april via Marc@cbdc.be. Wacht met betalen op een bevestiging van Marc aub.
Paasontbijt heeft plaats op zondag 21 april in de refter van de Leonardo Da Vinci school 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 aangepast spel waarbij we één mooie prijs voorzien voor de winnaar.
Inschrijven kan tot 14 april, 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

CBDC

AGENDA

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 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.

Zondag 14 april: Stadswandeling met de zingende stadsgids.
Afspraak om 19:15 tussen het Brabobeeld en het stadshuis op de Grote Markt in Antwerpen. Inschrijven
vanaf nu tot uiterlijk 7 april, enkel via een mail naar marc@cbdc.be. Betaal pas na een bevestiging van
Marc aub.

Zondag 21 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 14 april en/of max 90 personen.

Zaterdag 11 mei: Fietszoektocht.
Deze activiteit is nog in volle voorbereiding. We houden jullie tijdig op de hoogte.

Tot ziens op één der CBDC activiteiten,
Marc.

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 BE04 7331 1236 4931
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: Paasontbijt

21 april 2019

Naam van de deelnemers :
1………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………

7………………………………………………………………………….

4………………………………………………………………………

8………………………………………………………………………….

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 14 april 2019

