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Deze maand hebben we de beste beslissing genomen sinds CBDC bestaat! We hebben de fietstocht die normaal
op 11 mei gepland was verschoven naar 18 mei. Het was op 11 mei koud, regenachtig en veel wind, echt geen
weer om een hond door te jagen. Waarom zouden wij dan gaan fietsen? Na overleg met de VVV van Lier hebben
we dan besloten om de fietstocht een week op te schuiven. Het bracht wel wat werk met zich mee: iedereen
verwittigen, herinschrijven, personen die dan niet mee konden terug betalen, … maar het was het waard.
Op zondag 18 mei was het een stralende zomerdag, geen wind en aangename temperatuur om te fietsen. We
hebben zelfs de zonnecrème moeten bovenhalen! Onze excuses aan de personen die zijn afgevallen, dit zijn
toestanden waar we geen vat op hebben.
Ik had begrepen dat velen onder ons twijfelde of de afstand ( 52 km ) voor ons wel haalbaar zou zijn.
De deelnemers zullen jullie kunnen bevestigen dat dit helemaal geen probleem is vermits we de totale afstand
hebben afgelegd tussen 10:30 en 19 uur. Koen had een gesofisticeerd ding bij ( een GPS voor geocaching ) en
die wist ons te zeggen dat we ons 3 uur en 42 minuten hebben verplaatst. De rest hebben we op een terras
doorgebracht om te eten en te drinken! Er zijn slechter momenten in het leven van een mens….
Dus zij die zeggen dat ze een stijf achterste hadden is niet van het fietszadel maar van een terrasstoel….
Op de site staan inmiddels enkele foto’s van de sportievelingen in actie tijdens deze culinaire fietstocht.
De “Edegem Basterds” behoren ook tot het verleden. Op 26 april en op 3 mei heeft iedereen het beste van zich
zelf gegeven en dat resulteerde in twee geslaagde vertoningen, waarbij we veel complimenten hebben gekregen.
We zijn er met ons allen in geslaagd om een mooie opbouwende toneel & showavond te brengen met een gepaste
finale. Mijn welgemeende felicitaties aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan deze succesvolle
“Edegem Basterds”.
Om dit alles nog eens te benadrukken regelen wij in de nabije toekomst een kleine receptie om nog een laatste
maal met Julia, Wim, Nicole, Marjet,Hugo en de rest een gezellige babbel te doen met een drankje en een
hapje. Iedere medewerker zal nog een persoonlijke uitnodiging krijgen.
Onze volgend activiteit zijn de boerenspelen die plaats hebben op zaterdag 14 juni. Voor de gelegenheid gaan
we grasvelden van de Da Vinci school ombouwen tot een boerenerf.
De bedoeling is dat we een grappige competitie houden voor boerenfamilies met achteraf een boerenmaaltijd.
We verwachten dat de deelnemers zich kleden zoals boeren en inschrijven in groepen van 4 personen, die we
dan ook als één boerenfamilie beschouwen. Gelieve bij inschrijving jullie ook een passende naam te geven.
Die dag zal er als volgt uitzien: We starten om 14 uur met enkele boerenspelen zoals daar zijn: riekwerpen,
kruiwagenrace, boogschieten, boerengolf en koegat-grabbelen. Het spreekt vanzelf dat we die spelen op
ludieke wijze zullen uitvoeren, we liggen niet de nadruk op het fysieke aspect.
Na de spelen voorzien we een ceremonie protocollaire om de winnende boerenfamilie in de paardenbloemen te
zetten. Daarna gaan we aan tafel voor een boerenbanket bestaande uit o.a. soep, assortiment pate’s, beulingen,
speenvarken, kippenbil met appelmoes, kriekjes met frikadellen, rijstpap, … het zal weer zoals steeds te veel
zijn !
Deelnameprijs: 20 € p.p. met een ledenkorting van 5 € bij aanwezigheid . Kinderen tot 12 jaar betalen 15 € en
krijgen eveneens 5 € ledenkorting bij aanwezigheid. Kinderen jonger als drie zijn gratis.
Inschrijven kan tot 6 juni, liefst in groepen van 4 personen. Persoonlijk inschrijven kan ook, dan worden er ter
plaatse “ familie’s” gevormd.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Op zaterdag 28 juni 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.
Er kunnen nog 20 personen ingeschreven worden tot uiterlijk 14 juni via de gekende kanalen.
( zie inschrijvingsformulier. )

CBDC

AGENDA

De eerstkomende activiteiten met bijkomende informatie

Zat 14 juni : Boerenspelen op het domein van KTA Da Vinci school.
Zie elders in deze uitgave, inschrijven vanaf nu tot uiterlijk 6 juni.

Zat 28 juni: Huifkartocht met warme maaltijd in en rond Arendonk.
Meer info elders in deze uitgave. Inschrijven tot 14 juni of maximum 49 personen.
Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: Boerenspelen

14 juni 2014

Naam van de boerenfamilie:…………………………………………………………………………………………...
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 volwassen: 20 € per persoon,5 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Prijs kinderen tot 12 jaar: 15 € per kind, 5 € 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 6 juni 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 14 juni 2014 of maximum 49 personen.

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

