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Dag iedereen,
Het is zeldzaam, maar we hebben een activiteit moeten annuleren wegens gebrek aan interesse. Voor onze bus
uitstap naar het Halloween gebeuren in Bobbejaanland waren er maar 12 personen ingeschreven. Een bus voor
49 personen gebruiken om 12 personen te vervoeren en niet kunnen genieten van een voordelig groep tarief
voor de inkom heeft ons er toe aangezet deze uitstap te schrappen van de agenda. Spijtig voor de ingeschreven
personen, maar ik vermoed wel zij onze beslissing kunnen begrijpen.
Onze volgende uitstap van 24 november naar Brugge voor het ijssculpture festival en de kerstmarkt was
dan weer snel uitverkocht. Voor deze uitstap kan er niet meer ingeschreven worden.
Intussen heeft de stad Brugge beslist om het oorspronkelijk thema van de ijssculpturen ( Disney, Pixar,… ) te
veranderen in een ijsmuseum. Dit is een exclusiviteit: men gaat door middel van 100 videoprojecties
verschillende ijssculpturen verlichten. Zo zullen er 60 ijssculpturen tot op een hoogte van 4 meter oplichten en
prachtige effecten geven. Men spreekt van: “ een magische show ondersteund door 3D-projecties, waardoor
het visueel spectrum van het oog wordt verhoogd tot een niveau dat nog nooit eerder bereikt is”.
Kom en ontdek deze grandioze ijskoude productie in het eerste digitale ijsmuseum. We zijn benieuwd….
Ons programma :We vertrekken met een bus om 10:15 uur op de hoek Lourdeslaan en Hovestraat in Edegem.
We rijden naar Brugge, de bus parkeert op een parking nabij het Stationsplein.
Na een wandeling van 150 meter bezoeken we eerst het ijssculpture festival. Vanaf dan is uw dagindeling zelf
in te vullen, je doet waar je zin in hebt. Ieder koppel ontvangt in de bus een platte grond van Brugge waar de
kerstmarkten en de parking van de bus zijn aangeduid, zo kan iedereen zijn eigen tempo bepalen en zin doen.
De kerstmarkten hebben 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. De schaatsbaan bevindt zich op de Grote Markt, te midden van de vele
eet- en drinkgelegenheden om de innerlijke mens te verwennen. Als je bent uitgekeken op de kerstmarkt hoef
je maar enkele stappen te doen en je bent in één van de vele winkelstraten van Brugge.
Iedereen is vrij in doen en laten , we vragen enkel u terug om 20:00 uur aan te bieden aan de bus, zodat we
omstreeks 21:45 terug in Edegem zijn.
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 niet meer mogelijk.
Voor 15 december hebben we 30 tickets gekocht voor de China light in de zoo van Antwerpen. De zoo is dan
uitzonderlijk s’avonds toegankelijk, niet om dieren te spotten, maar om de verlichte kunstwerken te bekijken
gemaakt door Chinese kunstenaars. Doorheen de Zoo hangen tijdens het festival tientallen lampions en vlaggen,
zoals dat ook in China bij evenementen en feesten gebeurt. Bij de vorige editie in 2014 hingen er in de dierentuin 8.500 lichtjes. Het pronkstuk was toen een draak van veertig meter lang en zes meter hoog. Ook nu zijn de
Chinezen van plan om met een blikvanger uit te pakken.
Schaar je tijdens uw wandeling rond de vuurkorven en geniet van iets lekkers. Proef van de Chinese keuken met
Wantansoep en een rijstschotel. Of kies voor de traditionele smoutebollen en hotdogs. Drink je warm met
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glühwein, cava, jenever, chocolademelk, Chinese thee of Tsingtao bier.
Je kan hiervoor inschrijven vanaf nu via de gekende kanalen. Denk eraan dat we maar 30 toegang tickets
hebben. We moeten deze vooraf bestellen en betalen, we zijn dus voorzichtig geweest met de aantallen.
Als we merken dat we meer als 30 kaarten nodig hebben zullen we er nog trachten aan te kopen. Maar dit is
geen garantie want het aantal inkomkaarten is beperkt. Wacht dus niet te lang met inschrijven om
teleurstellingen te vermijden.
Wij hebben kaarten voor het tijdslot van 20 tot 21:30 uur. Een inkomticket kost bij ons 15 € per persoon, een
lid van CBDC krijgt 5 € terug bij aanwezigheid. Er is geen korting voorzien voor kinderen of zoo abonnementen
omdat we goedkoper zijn als die formules.
In deze prijs is enkel de inkom voor China light inbegrepen. De verplaatsing en het eten en drinken is zelf te
voorzien.
We spreken af om 19:50 uur aan de inkom van de zoo, daar zal iemand van het bestuur staan om jullie de
tickets te overhandigen. . Voor 20:00 kan je met onze kaarten niet in de zoo!
Op zaterdag 13 oktober hadden we onze eerste kaartavond van dit seizoen, met onderstaand resultaat:
1. Charlotte Suetens
2. Willy Van Bos
3. Sonja Mouwen
3. Ann de Kinder
3. Marc Cruysberghs
6. Toon Antoni
7. Nina Claus
8. Strid Suetens
9. Marina De Kinder
10. Dirk Cruysberghs
11. Gaby Suetens
12. Wim De Vries

123 pt
121
115
115
115
114
113
112
108
107
106
105

13. Vanessa Hendrickx
14. Karin Bogaerts
Louis Truyens
16. Walter Rouneau
Erik Baert
18. Marie Louize Oeyen
Gaston Janssens
20. Franky Janssens
Bosmans Martine
22. Jenny Deschrijver
23. Van Pottelbergh
24. Raoul Cruysberghs

103
102
102
100
100
96
96
95
95
92
87
74

Volgende kaartavonden hebben plaats op 10 november, 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 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

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

CBDC

AGENDA

Zat 10 november: tweede 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 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.

Zaterdag 24 november: ijssculpturen festival en kerstmarkt in Brugge.

Voor meer details zie elders in deze uitgave . Voor deze activiteit kan men niet meer inschrijven.

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.

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 ?

Marc C

Inschrijvingsformulier China light in de Zoo

15 december 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 :15 € per persoon,5 € 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 30 november en er zijn slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar.

