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De lekkerbekken fietstocht, ingericht door KWB Hamme, is echt een aanrader!
Dit hebben we zondag 7 juni mogen ondervinden, want we zijn met 34 CBDC’ers de 40 km lange fietstocht gaan
doen. Het was een uitstekend fietsweertje, mooie landelijke wegen volop in de natuur, op tijd en stond een
drankje en een hapje en een perfecte organisatie! Onze complimenten voor de organisatie.
Deze fietshappening wordt elk jaar gereden, als je de kans hebt zeker doen !
Zaterdag 27 juni zullen we de Lesse afvaren met een NMBS dagtrip. Er zijn 28 personen ingeschreven
verdeeld over 15 boten.
We vertrekken die dag met de trein vanuit station Berchem. Ter plaatse aangekomen verzorgen wij voor jullie
een ontbijt alvorens we de boten instappen.
Halverwege de afvaart staan we klaar met een middagmaal,aan de aankomst krijgen jullie een lekkere snack.
Vermits we volgen met twee wagens hebben jullie de mogelijkheid om droge kledij aan ons te geven, zodat je
geen onnodige ballast in de boot moet meenemen. Hou dit aub beperkt en goed verpakt, zodat het geen kluwen
wordt van kledij.
De ingeschreven personen brengen we, via mail tijdig op de hoogte van het juiste vertrekuur en thuiskomst.
Hou er rekening mee dat dit een dagvullende activiteit is.
Zaterdag 4 en zondag 5 juli gaan we er weer een fantastisch CBDC beach weekend van maken.
In 2013 was dit een ongelooflijk succes, we trachten dit jaar minstens even goed te doen.
We maken wel een duidelijke afspraak: als het geen goed weer is wordt deze activiteit afgelast want dan heeft
er niemand wat aan. Maar we gaan er van uit dat het eerste weekend van juli stralend weer zal worden.
We toveren het grasperk van KTA Da Vinci om in een 4 sterren camping met volgende faciliteiten: een staanplaats voor tenten en campers, een opblaasbare hindernisrace van 17 meter lang en 4,5 meter hoog, we spelen
een tornooi bubblevoetbal, als avondanimatie hebben we een openlucht schlagerfestival, 3 zwembaden
(waaronder één voor kindjes ) en een springkasteel voor kinderen. De bar zal steeds open zijn aan democratische prijzen, met drank van de maand: Sangria ! Zaterdagavond hebben we als extra een cocktailbar.
Zondagmiddag werken we aan onze conditie door een sessie aquagym. Er zal ook nog ruimte zijn voor eigen
spelletjes...
Zaterdagavond voorzien we paella ( voor personen die dit niet lusten bereiden we spekpatatjes ) en
zondagmorgen nodigen wij jullie uit voor een ontbijtbuffet.
We hebben onderstaand programma voorzien:
Zaterdag 4 juli

10 u tot 11u: Ontvangst gasten en plaatsen tenten.
12 u:
Inschrijving voor bubble voetbal tornooi in ploegen van 4 personen.
13 u:
Start bubble voetbaltornooi : matchen van 10 minuten .
Verliezende ploeg valt uit - winnaars gaan door tot finale
18:30:
Paëlla of spekpatatjes
20:30:
Openlucht schlagerfestival met cocktailbar.

Zondag 5 juli

9 u:
11:30 u:
14 u:

Ontbijt
Aqua gym
Afbraak en opkuis. Om 16 uur moet het terrein verlaten zijn.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Dit is een activiteit enkel voor leden, niet leden kunnen wel een bezoek komen brengen via een dagpas.
Voor deze dagpassen is er geen vooraf inschrijving nodig, alle andere formules wel.

Deelnameprijzen CBDC beach:
Weekendverblijf:
Zaterdagverblijf:
Zondagverblijf:
Dagpas:

30 € p.p., kinderen tot en met 12 jaar 15 €.
inbegrepen : standplaats, avondmaal & ontbijt.
20 € p.p., kinderen tot en met 12 jaar 10 €.
inbegrepen : toegang voor zaterdag & avondmaal.
15 € p.p., kinderen tot en met 12 jaar 8 €.
inbegrepen : toegang voor zondag & ontbijt.
5 € p.p. , geen kinderprijs voorzien
inbegrepen: toegang tot domein met gebruik van faciliteiten en
2 consummatiebonnetjes.

Inschrijven kan tot 28 juni via de gekende kanalen.
Bij inschrijvingen graag namen deelnemers en aantal tenten of campers vermelden aub.

CBDC

AGENDA

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2014-2015
Zat 27 juni: Lesse afvaart met NMBS dagtrip.
Wij zorgen voor de treintickets, kano’s, ontbijt, middagmaal en snack aan het einde.
Deelnemers krijgen nog meer details toegestuurd.

Zaterdag 4 en zondag 5 juli: CBDC beach.
Zie elders in deze uitgave.
Inschrijven vanaf nu tot uiterlijk 28 juni.

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Vooraf inschrijvingsformulier: CBDC camping

4/5 juli 2015

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

5………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………

7………………………………………………………………………….

4………………………………………………………………………

8……………………………………………………………..………….

Verblijf formule ( aanduiden wat past ) :

□ weekend

□ enkel zaterdag

□ enkel zondag

Manier van overnachten ( aanduiden wat past ) :

□ Met eigen tent
Weekendverblijf:
Zaterdagverblijf:
Zondagverblijf:
Dagpas:

□ Met eigen caravan / mobilhome
30 € p.p., kinderen tot en met 12 jaar 15 €.
inbegrepen : standplaats, avondmaal & ontbijt.
20 € p.p., kinderen tot en met 12 jaar 10 €.
inbegrepen : toegang voor zaterdag & avondmaal.
15 € p.p., kinderen tot en met 12 jaar 8 €.
inbegrepen : toegang voor zondag & ontbijt.
5 € p.p. , geen kinderprijs voorzien
inbegrepen: toegang tot domein met gebruik van faciliteiten en
2 consumatiebonnetjes.

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.

U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat!
Bij storting steeds een mail sturen naar cbdc@telenet.be aub.
Let op: inschrijven uiterlijk tot 28 juni 2015.

