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Beste vrienden,
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. Als we niets vangen kunnen we toch een goei pint drinken!
Afspraak is om 7 uur vertrek met de bus aan de kerk op de hoek van de Lourdeslaan & Hovestraat in Edegem.
Dus graag enkele minuten vooraf aanwezig. Terug in Edegem omstreeks 18 uur.
Aas is aan boord te koop aan dagprijs, vermoedelijk 10 € p.p. Inschrijven is niet meer mogelijk!
Vergeet niet om waterdichte recipiënten mee te nemen om onze “tonnen vis” mee huiswaarts te nemen ( plastic
emmer met deksel, koelbox, ….. )
Marc C heeft voor iedereen aas besteld en zal alles in goede banen ( trachten ) te leiden.
Op zondag 5 juni hebben we een fietszoektocht gepland met vertrek en aankomst in school Leonardo Da
Vinci, Kardinaal Cardijnlaan in Edegem.
Vertrekken kan tussen 10:30 en 12 uur, we verwachten jullie terug tussen 17 en 17:30 uur.
Bij de aankomst voorzien we een broodjesmaaltijd met aansluitend de prijsuitreiking.
We rijden een parkoers van ongeveer 35 km, meestal volgens het fietsknooppunt netwerk, waarbij je op
bepaalde lokatie’s één of meerdere vragen zal moeten oplossen. Voor meer onderscheiding te maken met de
punten voorzien we ook nog een praktische proef en een eventuele schiftingsvraag.
Omdat we onze leden, en ook ons eigen, kennen voorzien we ook onderweg een moment van rust waarbij je een
consumptie krijgt aangeboden.
Als je wil meedoen betaal je voor de fietstocht, de consumptie onderweg en de broodjes achteraf 15 € p.p.,
leden van CBDC krijgen 5 € terug bij aanwezigheid. Gezien het lage bedrag voorzien we geen kinderprijs.
Inschrijven kan vanaf nu tot ten laatste 29/5 via de gekende kanalen.
Goed om weten: Omdat zondag de internaat - leerlingen terug in school komen vragen we met aandrang om
geen wagens te parkeren op het schooldomein en zullen we deze activiteit moeten afsluiten tegen 19:30 uur.
De laatste activiteit voor dit werkingsjaar zal plaats hebben op zondag 26 juni : een ééndagsbezoek aan
Moviepark in Duitsland. Dit pretpark is de vernieuwde Movieworld, een park dat we enkele jaren geleden
bezocht hebben.
Moviepark is een familiaal pretpark waarbij we een combinatie van attraktie’s en showacts aantreffen.
Voor meer informatie kijk je best op de website: movieparkgermany.de/nl.
Praktisch:
We vertrekken met een bus in Edegem, hoek Hovestraat / Lourdeslaan om 7:30 uur en zullen dan omstreeks
10 uur ter plaatse zijn. Ter plaatse zijn jullie dan vrij tot 18 uur, dan vertrekken we terug richting Edegem.
Thuiskomst verwacht omstreeks 20:30 uur.
Bij de heenreis voorzien we voor jullie een ontbijtpakket, zo hoef je thuis niet te ontbijten.
De andere maaltijden zijn voor eigen rekening: ter plaatse zijn meerdere restaurants beschikbaar of voorzie
zelf een lunchpakket.
Wij bieden jullie dit aan, inclusief: busreis heen en weer, een ontbijt op de bus en inkom tickets voor de prijs:
Kinderen & volwassen vanaf 4 jaar : 45 € p.p., CBDC leden bij aanwezigheid 15 € terug.
Kinderen onder 4 jaar: 12 € per kind, bij aanwezigheid 2 € terug.
Inschrijven kan vanaf nu tot 19/6 of bus vol ( 48 personen ).

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

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….

CBDC
Zat 21 mei
Zon 5 juni
Zon 26 juni

Zeevissen & een dagje zee
Fietszoektocht ( meer details in onze volgende info. )
Uitstap naar een pretpark ( meer details in onze volgende info. )

Tot ziens op één der volgende activiteiten,
Marc C

AGENDA

Inschrijvingsformulier: fietszoektocht

5 juni 2016

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

4………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………….

Prijs: 15 € per persoon, ledenkorting van 5 € bij aanwezigheid.

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 !
Inschrijven tot uiterlijk 29 mei 2016.

Inschrijvingsformulier: Moviepark Duitsland

26 juni 2016

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

4………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………….

Prijs:
Vanaf 4 jaar: 45 € per persoon, ledenkorting van 15 € bij aanwezigheid.
Onder 4 jaar: 12 € per kind, ledenkorting van 2 € bij aanwezigheid.
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 !
Inschrijven tot uiterlijk 19 juni 2016 of max 48 personen.

