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Inschrijven is helaas niet meer mogelijk voor de city beer golf in Lier. In totaal zullen we op 9 mei met 34
personen Lier centrum onveilig maken met dit pop up concept dat enkel in 2015 zal plaats hebben.
Na het wandelen en golven worden we verwacht in het Hof van Aragon voor een drie gangen diner.
De verplaatsing naar Lier en terug gebeurt met een bus, afspraak voor vertrek om 13:45 uur op het
gemeenteplein in Edegem. We verwachten omstreeks 20:30 uur terug in Edegem te zijn.

Zondag 7 juni staat onze fietstocht op ons programma. Toevallig is er in Hamme die dag de lekkerbekkenfietstocht, wij hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om 50 plaatsen voor ons te reserveren.
Dit is een organisatie van KWB Hamme die een 45 km lange fietstocht hebben uitgestippeld langs landelijke
groene wegen. Onderweg zijn er verschillende stopplaatsen voorzien met gratis lekkernijen, BBQ, hapjes &
drankjes. Een heel evenement want verleden jaar hebben 300 mensen deze fietstocht gereden!
CBDC laat, speciaal voor deze gelegenheid, fluo hesjes bedrukken, iedere deelnemer zal een vestje krijgen.
Wij zorgen ook voor transport van de fietsen: je kan uw fiets op zaterdag 6 juni tussen 16:30 en 18 uur naar
Erik Baert brengen. Hij zal jullie opwachten op het terrein naast café Centrum in de Strijderstraat.
Daar laden we uw fiets op een vrachtwagen, die dan zondag naar de startplaats in Hamme rijdt.
CBDC zorgt ook voor de gekende bezemwagen om mogelijke problemen ter plaatse te verhelpen.
De deelnameprijs bedraagt voor volwassen 23 €, CBDC leden krijgen 11 € terug bij aanwezigheid.
Kinderprijs tot 12 jaar: 17 € en 11 € terug bij aanwezigheid. Inschrijven kan tot 21 mei via de gekende kanalen.
In deze prijs is inbegrepen: de fietstocht + hapjes & drankjes in organisatie van KWB Hamme, transport van uw
fietsen, fluo hesje en een regenjasje indien nodig.
De verplaatsing van Edegem naar Hamme en terug is zelf te organiseren, de afstand bedraagt ongeveer 34 km.
Het vertrek uur van de fietstocht is voorzien omstreeks 13 uur, de organisators verwachten het einde omstreeks 18 uur.
In een later stadium zullen we de ingeschreven deelnemers nog op de hoogte brengen over het juiste uur en de
plaats van samenkomst in Hamme.

Zaterdag 27 juni zullen we de Lesse afvaren met een NMBS dagtrip.
We vertrekken die dag met de trein vanuit station Berchem. Ter plaatse aangekomen verzorgen wij een
ontbijt alvorens we de boten instappen. Halverwege de afvaart staan we klaar met een middagmaal en aan de
aankomst krijgen de cbdc deelnemers een lekkere snack.
Er zijn kano’s beschikbaar voor één, twee of drie personen.
De deelname prijs bedraagt 35 € p.p., CBDC leden krijgen 20 € terug bij aanwezigheid.
Inbegrepen: treinreis heen & weer, ontbijt, middagmaal, snack, huur van de kano.
Kinderen onder 12 jaar zijn niet toegelaten.
Inschrijven kan vanaf nu tot 13 juni. De ingeschreven personen brengen we tijdig op de hoogte van het juiste
vertrekuur en thuiskomst. Hou er rekening mee dat dit een dagvullende activiteit is.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2014-2015
Zat 9 mei
Zon 7 juni
Zat 27 juni
4/5juli

City beer golf met daarna diner.
Culinaire fietstocht
Lesse afvaart met NMBS dagtrip
CBDC-Beach

CBDC

AGENDA

Zat 9 mei: City beer golf met diner in Lier.
Inschrijven niet meer mogelijk.
Samenkomst; 13:45 uur gemeenteplein Edegem, verplaatsing naar Lier met een bus.
Thuiskomst verwacht omstreeks 20:30 uur.

Zon 7 juni: Culinaire fietstocht .
Fietstocht van 45 km met hapjes & dranken in en rond Hamme, een organisatie van KWB Hamme.
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 21 mei.

Zat 27 juni: Lesse afvaart met NMBS dagtrip.
Wij zorgen voor de treintickets, kano’s, ontbijt, middagmaal en snack aan het einde.
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 13 juni.

Zaterdag 4 en zondag 5 juli: CBDC beach.
Hou alvast dit weekend vrij, meer informatie in onze volgende info!

Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier fietstocht in Hamme

7 juni 2015

Naam van de deelnemers :
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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:23 € per persoon,11 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kind tot 12 jaar:17 €, 11 € ledenkorting bij aanwezigheid.
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 21 mei 2015.

Inschrijvingsformulier Lesseafvaart

27 juni 2015

Naam van de deelnemers :
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:35 € per persoon,20 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kind onder 12 jaar zijn niet toegelaten.
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 13 juni 2015.

