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Beste vrienden,
Zaterdag 20 mei organiseren we een gezonde natuurwandeling in het Zoniënwoud.
De deelnemers verwachten we om 12:45 uur op de hoek van de Lourdeslaan en de Hovestraat te
Edegem. Daar stappen we op de bus die ons zal afzetten in Hoeilaart, aan één der poorten van het
Zoniënwoud. Ter plaatse maken we een wandeling van 5,8 km , waarbij we halverwege even verpozen
met een drank en een snackje.
Aan het einde van de wandeling staat de bus ons op te wachten, die zal ons naar een plaatselijk
restaurant brengen voor een lekkere maaltijd.
Er is keuze uit 2 voorgerechten en 2 hoofdgerechten: Als voorgerecht hebben we scampi van de chef
( met rode curry) of rundscarpaccio, voor het hoofdgerecht kan je kiezen uit varkenshaasje met
champignonsaus of zalmfilet met dijonaisesaus. Beide schotels worden geserveerd met kroketjes en
bijpassende groentjes.
Kinderen kunnen kiezen uit balletjes in tomatensaus of fish sticks met puree en tartaarsaus.
De deelnameprijs wordt gehouden op 40 € per persoon, een lid van CBDC krijgt een korting van 15 €
bij aanwezigheid.
Kinderprijs is 20 € per kind tot en met 10 jaar, kinderen van leden hebben een korting van 10 €.
In deze prijs is inbegrepen: busreis heen en weer, wandeling, drank en snack tijdens de wandeling en
de keuze maaltijd . De drank tijdens de maaltijd is in deze prijs niet inbegrepen.
Er kan nog ingeschreven worden tot uiterlijk 12 mei en we hebben nog enkele plaatsen vrij in de bus.
Niet te lang meer wachten voor in te schrijven is dus onze boodschap.
Zaterdag 24 juni komen we om 13 uur samen op het domein van de Leonardo Da Vinci school om ons
uit te leven in echte westernstijl.
We voorzien die dag enkele typische wildwest attributen zoals een mechanische rodeostier, een
wigwam, een totempaal, een schietkraam, enz…
Om de spanning een beetje op te voeren voorzien we een kleine competitie om de beste wild-west
man en vrouw te eren. Deze ludieke spelletjes zijn voor iedereen toegankelijk en omvatten o.a. :
hoefijzerwerpen, ringen werpen naar de horens van een stier, bierpul schuiven, een schietwedstrijd,
en rodeorijden. Voor de kleintjes voorzien we o.a. een springkasteel.
Aansluitend zal er een wild-west BBQ plaats hebben om de honger te stillen. Verwacht hierbij geen
scampi’s of zalm, maar onder andere flinke lappen T-bone steak, hyena billen, gebakken ratelslang ,
geroosterde maiskolven, enz… Of we alles kunnen aankopen is nog maar de vraag, maar wees gerust
de BBQ zal in orde zijn!
We trachten met deze familiale activiteit een leuke zaterdagnamiddag/avond uit te werken voor jong
en oud als afsluiter van dit 38 ste werkingsjaar. Wij zorgen voor de drank, eten, attributen en
aangepaste muziek , jullie voor de ambiance! Dus graag in gepaste outfit en toebehoren.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 17 juni voor de prijs van
25 € per persoon met een aanwezigheid teruggave van 5 € voor CBDC leden,
15 € per kind van 3 tot en met 10 jaar, CBDC korting van 5 €.
Kinderen onder 3 jaar zijn gratis.
In deze prijs is deelname en gebruik van de verschillende spelen en BBQ inbegrepen.
Tot ziens op de wandeling of op het Wild West gebeuren,
Marc C

CBDC

AGENDA

Zat 20 mei: Natuurwandeling in het Zoniënwoud.

Zie elders in deze uitgave .
Afspraak om 12:45 uur hoek Hovestraat, Lourdeslaan voor vertrek met de bus.
Terug thuis omstreeks 20:30 uur.
Inschrijven tot uiterlijk 12 mei of maximum 45 personen via de gekende kanalen.

Zat 24 juni: Westerndag.

Afspraak om 13 uur op de terreinen van het Leonardo Da Vinci school.
Het einde voorzien we omstreeks 20 uur.
Inschrijven vanaf nu tot uiterlijk 17 juni via de gekende kanalen.

Inschrijvingsformulier: Wandelen & eten in Hoeilaart

20 mei 2017

Naam van de deelnemers en keuze menu aanduiden aub:
1……………………………………………………………….……wens scampi/rund carpaccio en zalm/varkenshaasje.
2……………………………………………………………….……wens scampi/rund carpaccio en zalm/varkenshaasje.
3……………………………………………………………….……wens scampi/rund carpaccio en zalm/varkenshaasje.
4……………………………………………………………….……wens scampi/rund carpaccio en zalm/varkenshaasje.
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:40 € per persoon,15 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderen tot en met 10 jaar: 20 € per persoon en 10 € ledenkorting. Vermeld de keuzemenu aub.
Kinderen tot en met 3 jaar: gratis indien ze mee eten met ouders.
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 uiterlijk 12 mei 2017.

Inschrijvingsformulier: Westernnamiddag

24 juni 2017

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:25 € per persoon,5 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderen tot en met 10 jaar: 15 € per persoon en 5 € ledenkorting.
Kinderen tot en met 3 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 uiterlijk 17 juni 2017.

