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Beste vrienden,

Het paasontbijt serveren we dit jaar op zondag 27 maart in de refter van de Leonardo Da Vinci school,

Mon.Cardijnlaan in Edegem, van 9 tot 11 uur. Inschrijven voor dit ontbijt is niet meer mogelijk, we hebben
reeds het maximum aantal deelnemers overschreden: 95 personen !
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 ook een gratis spel voor de aanwezigen, waarbij de winnaar een
passende prijs kan winnen.
Op zaterdag 23 april hebben we een nachtdropping op het programma staan.
Deze zal plaats hebben in en rond Kessel volgens ons gekend scenario: een gezonde avond / nachtwandeling
waarbij je tijdens het wandelen een opdracht moet oplossen.
We zijn nog bezig aan de voorbereidingen maar kunnen je al wel mededelen dat het vertrek omstreeks 20 à 21
uur zal zijn , de aankomst omstreeks 1 à 2 uur. Het vertrekpunt en de aankomst is dezelfde plaats.
Voor, tijdens en na de wandeling zij er enkele consumpties en een warme hap of soep voorzien.
We wandelen in groep, het is dus handig dat jullie je inschrijven in groepen van 6 à 8 personen.
Je kan ook persoonlijk inschrijven, wij stellen dan groepen samen. De wandelingen zijn tussen de 7,5 en 10 km
lang, er zijn rustpauzes voorzien.
De verplaatsing naar Nijlen is met eigen vervoer, carpoolen is dus aangeraden.
Deelnameprijs is 10 € per persoon, met een aanwezigheidskorting van 5 € per persoon voor CBDC leden.
Inschrijven kan vanaf nu tot 9 april langs de gekende kanalen.
Op zaterdag 21 mei gaan we een dagje zeevissen. We hebben voor die dag “ de vrolijke visser “ afgehuurd,
een party-sportvisboot waar 38 personen op kunnen. We hebben dit schip gekozen omdat deze ook voor de
niet vissers wat te bieden heeft: dit schip is uitermate geschikt voor een gezellige dag uit, en vanuit de ruime
bar met riant uitzicht over het water,hoeft U mede door onze dek camera niets te missen van wat er bovendeks gebeurt.
We varen met groepen tot 38 personen die gezelligheid zeker zo belangrijk vinden als vissen,het is een puur
entertainschip: lekker meezingen met alle soorten gezellige muziek, en een kaartje leggen onder het genot van
een hapje en drankje behoren tot de hoofd ingrediënten van deze dag.
Natuurlijk gaan we ook proberen om een paar mooie vissen te vangen en het grote dek is voorzien van heerlijke
relax banken waarop bij zonnig weer het gezellig vertoeven is.
Hengels zijn op het schip te huur voor de prijs van 10 €. Aas, haken en lood zijn eveneens te koop.
We voorzien een bus die ons ter plaatse zal brengen ( Tholen of Bruinisse, hangt ervan af waar het schip ligt),
en we varen om 8:30 uur uit. Om 16 uur zal het schip terug de haven binnenvaren.
Aan boord kan een warme maaltijd genuttigd worden aan zeer democratische prijzen. De schipper vraagt om
geen alcoholische dranken aan boord te brengen, deze zijn verkrijgbaar in de gezellige kantine.
We zijn met deze activiteit in een voorbereidende fase, maar neem alvast een kijkje op www.salamander2.nl.
CBDC voorziet ook een mogelijkheid voor personen, die niet mee op de boot wensen te gaan, de gelegenheid om
een naburig stadje te bezoeken. De bus zal eerst de vissers afzetten aan de boot en dan naar het stadje
rijden. In de late namiddag zal onze bus eerst de shoppers gaan ophalen en daarna de vissers, om dan terug
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huiswaarts te keren.
Meer details in onze volgende info.
Onze revue van 2016 zal plaats hebben in Hangar 27 op zaterdag 29 okt en 5 november 2016.
Het schrijverscollectief heeft intussen een eerste maal bij elkaar geweest en we hebben een amusant
onderwerp gekozen. Intussen hebben de medewerkers en acteurs zich ook reeds aangemeld, we kunnen dus aan
de slag. Wordt zeker vervolgt….

Overzicht van onze volgende activiteiten voor 2015-2016
Zat 12 maart
Zon 27 maart
Zat 23 april
Zat 21 mei
Zon 5 juni
Zon 26 juni

Vijfde kaartavond
Paasontbijt
Nachtdropping
Zeevissen & een dagje zee
Fietszoektocht
Uitstap naar een pretpark
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AGENDA

Zaterdag 12 maart: vijfde en laatste 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 en een plaatsingsprijs.
Inleg: 1,5 € per persoon.
Tijdens deze kaartavond is er een streekbier van de maand en wordt er een aangepaste snack voorzien.
Aansluitend heeft de prijsuitreiking plaats van het algemeen klassement. Iedereen die is ingeschreven
voor het algemeen klassement en minimum twee avonden heeft meegespeeld heeft een prijs.

Zon 27 maart: Paasontbijt.
Afspraak vanaf 9 uur tot 11 uur in de refter van Leonardo Da Vinci school.
Inschrijven niet meer mogelijk .

Zat 23 april: Nachtdropping.
Vertrek in Nijlen, vermoedelijk omstreeks 20 à 21 uur, aankomst op dezelfde plaats tussen 1 en 2 uur.
Deelnamekosten 10 € per persoon, met een ledenkorting van 5 € bij aanwezigheid.
In de prijs is deelname, enkele consumpties en een warme hap voorzien.
De ingeschreven personen worden later op de hoogte gebracht van de verdere details.
Inschrijven tot uiterlijk 9 april via een bestuurslid of via cbdc@telenet.be en dan deelnamekosten
storten op IBAN: BE 04 7331 1236 4931.
Zie bijgaand inschrijvingsformulier en liefst in groep inschrijven aub.
Tot binnenkort op één der CBDC activiteiten.
Marc C

Inschrijvingsformulier: Nachtdropping

23 april 2016

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:10 € 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 9 april 2016.

