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De eerstkomende activiteit is het paasontbijt van 2014: zondag 20 april.
We hadden eerst 90 personen vooropgesteld als maximum aantal deelnemers, dit is het aantal personen die we
op een deftige manier kunnen plaatsen in de grote zaal. Al gauw bleek dat we dit jaar het aantal snel hadden
bereikt: reeds na enkele dagen inschrijven. We moesten dan ook mensen weigeren die al vele jaren trouw het
ontbijt van Pasen met CBDC deelden. Daarom hebben we dan ook besloten geen rekening te houden met het
maximum aantal personen en zijn dan ook op het record aantal uitgekomen van 130 personen, 50 man meer als
verleden jaar ! Dat wordt werken om iedereen te kunnen bedienen!
Er waren ook enkele, voor ons pijnlijke geruchten. Kwatongen beweerden dat “ de goede vriendjes” wel waren
ingeschreven zodat er voor de laatkomers geen plaats meer was! Dit wil ik bij deze formeel ontkrachten: Het
dagelijks bestuur heeft, gelukkig, veel goede vrienden, maar bij inschrijvingen houden we hier geen rekening
mee! Wie eerst is ( en betaald heeft) zal als eerste op de lijst staan, wie geweigerd wordt moet sneller zijn.
Indien daar nog vragen bij zijn mogen de personen, die daar aan twijfelen, steeds contact opnemen met mij.
Ik hou al de mails en sms voor inschrijvingen bij tot de activiteit voorbij is. Er is dus geen discussie mogelijk!
Het ontbijt serveren wij u in de refter van de Leonardo Da Vinci school, Mon.Cardijnlaan in Edegem, van 9 tot
11 uur. 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 zuivelprodukten en natuurlijk koffie, thee
of chocomelk.
Op deze paaszondag voorzien we een gepast paasspel, enkel voor CBDC leden. De winaar zal een aangepaste
prijs krijgen.
We hebben twee activiteiten om praktische reden moeten veranderen van datum:
De boerenspelen gaan door op 14 juni i.p.v. 24 mei.
De huifkartocht is verplaatst van 21 juni naar 28 juni.
Gelieve hier rekening mee te houden en pas uw agenda aan.
Op zaterdag 26 april en 3 mei is het dan zover: de Edegem Basterds maken dan het podium van zaal Centrum
onveilig. Er zijn voor de eerste vertoning van 26 april nog kaarten beschikbaar bij Marc Cruysberghs, Mortselstraat 11 in Edegem of in Cafe Centrum. De vertoning van 3 mei zit zo vol als een paasei!
Voor beide avonden gaan de deuren open om 19:30 uur en de vertoning start om 20 uur.
We hopen voor zondag 11 mei op goed weer, dan heeft onze fietstocht Cycling dinner plaats.
Voor deze dagvullende activiteit hebben we reeds 33 deelnemers, er kunnen nog 7 personen bij.
Een woordje over de fietstocht zelf: we rijden de cycling dinner toer van Lier. Dit is een dagvullende fietstocht van 50 km waarbij we ook culinair verwend worden. In Lier eten we eerst een ontbijt in het Hof van Aragon, en stappen dan op de fiets. Via mooie en rustige wegen rijden we naar brasserie Battenbroek waar we soep
krijgen voor geschoteld. Daarna terug op ons stalen ros en rijden naar Parkhotel Montreal voor het hoofdgerecht. Het laatste stuk leidt ons naar Taverne ’t oud Lier voor het dessert.
Praktisch:
De afstand die we moeten afleggen is niet mis voor een niet getrainde fietser, daarom bieden wij jullie de
mogelijkheid om zondag naar Lier met de auto te rijden. Wij zorgen dat jullie fietsen op tijd in Lier zijn.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

De personen die van deze dienst willen gebruik maken moeten hun fiets zaterdag tussen 14 & 16 uur brengen
naar de vroegere brouwerij Beirens, naast café Centrum in de Strijderstraat. Erik Baert zal jullie daar opwachten en de fietsen in ontvangst nemen. Bij overhandiging van uw fiets zal Erik jullie zeggen waar je zondagmorgen uw fiets kan komen ophalen. Dit zal op een parking zijn dicht bij het vertrekpunt.
Dit is een gratis service van Erik, waarvoor onze dank.
De samenkomst voor de fietstocht is om 9:45 uur aan het Hof Van Aragon, in de Aragonstraat 6 te lier.
Het vermoedelijk uur van thuiskomst kunnen wij jullie niet mededelen, dit hangt af van onze snelheid tijdens
het fietsen en de tijd die we nodig hebben in de verschillende restaurants. Voorzie een volledige dag!
De deelnameprijs voor de fietstocht houden we op 40 € per persoon, bij aanwezigheid krijgen leden van CBDC
10 € terug. Kinderen tot en met 9 jaar betalen 25 € en krijgen 10 € terug bij aanwezigheid.
In deze prijs is inbegrepen: de fietstocht met begeleiding van een bezemwagen, ontbijt, soep, hoofdmenu en
dessert. Bij soep, hoofdmenu en dessert is er één consumptie voorzien.
Inschrijven tot 27 april via de gekende kanalen.
Op zaterdag 28 mei hebben we een bus gereserveerd die ons naar Arendonk zal brengen voor een huifkartocht door de plaatselijke velden en bossen. Deze tocht zal starten omstreeks 10:30 uur.
Voor de rit krijgen we een verfrissing, ik hoop dat dit geen douche is !
Rond het middaguur stoppen we voor een picnick. Na de tocht kunnen we genieten van een warme maaltijd
bestaande uit: Videetje / soep / varkensgebraad met fritten of kroketten en groentekrans / ijs en koffie.
De drank tijdens deze maaltijd is ook in de prijs inbegrepen.
Niet inbegrepen in de deelnameprijs is de drank tijdens een stop in een plaatselijke café.
Praktisch: Samenkomst voor vertrek met bus op de hoek Lourdeslaan / Hovestraat om 8:45 uur.
Tussen 20 en 21 uur verwachten we terug te zijn.
Deelnameprijs: volwassen: 50 € per persoon, 15 € terug voor leden bij aanwezigheid.
Kinderen tot 12 jaar: 35 € eveneens 15 € terug bij aanwezigheid.
In deze prijs is inbegrepen: Busreis heen en weer, huifkartocht, versnapering bij aanvang huifkartocht, picknick onderweg , warme maaltijd s’avonds inclusief drank.
Inschrijven kan tot uiterlijk 16 mei met een maximum van 49 personen via de gekende kanalen. ( zie inschrijvingsformulier. )

Familiaal nieuws

Oogjes als diamantjes en een huidje zo zacht,
piepkleine handjes en een mondje dat lacht.
Een neusje bijzonder en haartjes van dons,
het is een echt wonder dat kindje van ons.

Loewie
4 april 2014
Lengte 46,5 cmc gewicht 2,670 kg.
Ouders:
Philippe Van Ransbeeck & Charlotte Suetens
Namens CBDC een dikke proficiat aan Charlotte & Philippe met de geboorte van hun zoontje.

CBDC

AGENDA

De eerstkomende activiteiten met bijkomende informatie
Zon 20 april: Paasontbijt.
Zie elders in deze uitgave. Inschrijven niet meer mogelijk.

Zat 26 april: eerste vertoning van “ Edegem Basterds “ in zaal Centrum.
Deuren 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Zat 3 mei : tweede vertoning van “ Edegem Basterds “ in zaal Centrum.
Deuren 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.
Geen plaatsen meer beschikbaar.

Zon 11 mei: Fietstocht: Cycling dinner in en rond Lier.
Zie elders in deze uitgave. Inschrijven tot 27 april.

Zat 14 juni : Boerenspelen op het domein van KTA Da Vinci school.
Meer info zal ten gepaste tijde volgen.

Zat 28 juni: Huifkartocht met warme maaltijd in en rond Arendonk.
Meer info elders in deze uitgave. Inschrijven tot 16 mei of maximum 49 personen.
Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: Fietstocht cycling dinner in Lier

11 mei 2014

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: 40 € per persoon,10 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Prijs kinderen tot en met 9 jaar: 25 € per kind, 10 € 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 27 april 2014.

Voor elke activiteit een andere overschrijving gebruiken aub, geen inschrijvingen combineren.

Inschrijvingsformulier: Huifkartocht

28 juni 2014

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:50 € per persoon,15 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Prijs kind tot 12 jaar: 35 € per kind, 15 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderen tot en met 2 jaar : gratis.
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 16 mei 2014 of maximum 49 personen.

Voor elke activiteit een andere overschrijving gebruiken aub, geen inschrijvingen combineren.

