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Beste vrienden,

De kerstversiering komt stilletjes aan in alle huiskamers te voorschijn. Wij hebben al in Brugge van de
kerstsfeer kunnen proeven op 24 november, nadat we eerst een bezoek hadden gebracht aan de ijssculpture.
We hadden een bijna volle bus en ideaal kerstmarktweer: fris maar droog. Kortom: een geslaagde uitstap.
Voor zaterdagavond 15 december hadden we inkomkaarten voor de zoo in Antwerpen om de feeërieke verlichting van China Lights kunnen bewonderen. In eerste instantie hadden we 30 kaarten aangekocht, want voor dit
evenement kon je geen kaarten in optie nemen of reserveren. We moesten de inkomkaarten ineens aankopen,
dus starten we, zoals een goede huisvader, voorzichtig met 30 kaarten. Na drie dagen waren alle inkomkaarten
reeds verkocht, zodat we besloten een reservelijst aan te leggen en nog kaarten aan te kopen.
Op het einde van de inschrijvingen mochten we 60 inschrijvingen noteren, waarvoor we nog kaarten hebben
kunnen aankopen. We kunnen dus spreken van een activiteit die door jullie geapprecieerd kan worden.
Die avond was het koud, maar voor de gelegenheid en gezien het seizoen kon dit. Het is toen droog gebleven tot
iets voor 21:30 uur, dan kwam een bui opzetten met smeltende sneeuw en hagel, zodat het einde van de avond
nog echt winters was. Het was een leuke ervaring en de moeite waa rd. En … respect voor de chinezen voor hun
fantasie en geduld om de lichtgevende kunstwerken te creëren.
We zetten 2019 sportief in! Op zondag 27 januari zwemmen we van 9 tot 10 uur in zwembad de Waterperels in
Lier. Dit is een zwembadcomplex waar veel te beleven is: glijbanen, kinderbaden, golfslagbad, sauna, enz…
Neem maar eens een kijkje op de site van de Waterperels, daar kan je zien wat er allemaal te doen is.
Om 10 uur gaan we ontbijten in de plaatselijke cafetaria. Je kan vanaf nu inschrijven tot en met 18 januari.
Voor de deelnamprijs verwijs ik jullie naar elders in deze uitgave.
Let wel: Je kan enkel ontbijten als je mee gaat zwemmen, we schrijven niet in voor enkel te ontbijten.
Op 10 november hadden wij onze twee kaartavond van dit werkingsjaar.
Dit gaf onderstaand resultaat:
1. Louis Truyens
2. Christel Suetens
3. Rosita Van De Walle
4. Walter Hauquier
5. Eric De kinder
6. Erik Baert
7. Dirk Cruysberghs
8. Gaby Suetens
9. Willy Van Bos
10. Strid Suetens
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114
112
111
111
106
104
103

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

11. Gaston Janssens
12. Karine Bogaerts
13. Marleen Vleugels
14. Jeannine Janssens
15. Charlotte Suetens
Luc Van Goethem
17. Toon Antoni
Marie Jeanne Wijnants
19. Jenny De Schrijver
20. Yo Suetens
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94
93
93
92
88

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Voorlopige stand algemeen klassement na 2 avonden:
1. Louis Truyens
2. Willy Van Bos
3. Dirk Cruysberghs
4. Charlotte Suetens
5. Strid Suetens
6. Gaby Suetens
7. Erik Baert
8. Toon Antoni
9. Karine Bogaerts
10. Gaston Janssens
11. Jenny de Schrijver
12. Christel Suetens
13. Sonja Mouwen

232 pt/2 avond
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14. Ann De Kinder
Rosita Van De Walle
16. Walter Hauquier
17. Nina Claus
18. Marina De Kinder
19. Wim de Vries
20. Vanessa Hendrickx
21. Walter Rouneau
22. Marleen Vleugels
23. Jeannine Janssens
24. Marie Louize Oeyen
25. Franky Janssens
26. Luc Van Goethem
27. Yo Suetens
28. Van Pottelbergh
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Volgende kaartavonden hebben plaats op 12 januari, 9 februari en 9 maart in de refter van Leonardo De Vinci
school, aanvang telkens om 20 u.
Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2018-2019
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

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

CBDC

AGENDA

Zat 12 januari: derde kaartavond, met als thema drie koningen.
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 plaatsings
prijs. 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 bieden we
jullie een snack aan.
Omdat deze avond begin januari is willen we er een Driekoningen tintje aan geven. We zorgen voor een
aangepaste decor en de nodige attributen. Zorgen jullie voor het goud, de wierook en mirre ?

Zondag 27 januari ontbijtzwemmen
Ontbijtzwemmen op zondag 26/10 in de Waterperels, Kazernedreef 100, 2500 Lier.
We zwemmen van 9 tot 10 uur, aansluitend hebben we ter plaatse een ontbijt.
Deelnamekosten: 15 € voor volwassen met een aanwezigheidskorting voor leden van 5 €.
10 € voor kinderen t.e.m. 11 jaar, met een ledenkorting van 5 €
Kinderen t.e.m. 3 jaar zwemmen gratis, maar hebben ook geen ontbijt.
In deze deelname prijs is zwemmen & ontbijt met warme dranken voorzien.
Inschrijven kan tot 18 januari 2019
Voor meer info aangaande zwembadfaciliteiten en reglement zie: www.sr-dewaterperels.be
We spreken ter plaatse af iets voor negen uur aan de inkom van het zwembad.

Tot ziens op één der CBDC activiteiten,
Marc C

Bestuur CBDC

Inschrijvingsformulier: Ontbijtzwemmen

27 januari 2019

Naam van de deelnemers :

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gelieve dit formulier met inschrijvingsgeld in te dienen bij Marc C, Mortselstraat 11 in Edegem,
of via cbdc@telenet.be, deelnamekosten storten op 733/1123649/31.
Prijs: 15 € per persoon, 5 € ledenkorting bij aanwezigheid. Kinderen t/m 11 jaar: 10 €, 5 € korting.
Kinderen tot 3 jaar gratis, echter geen ontbijt voorzien.
Inschrijven tot 18 januari 2019.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat.

