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Beste vrienden,
Je kan nog steeds inschrijven voor onze uitstap naar Oostende op 26 mei met een bezoek aan het domein
Raverszijde en een vrije namiddag, zelf in te vullen. Enkele ideeën voor de vrije tijd: zonnen en spelen op het
strand, shoppen in het centrum van de stad, bezoek aan de Mercator of de vismijnen…. Keuze genoeg.
Hoe zal deze dag verlopen?
We spreken af op zaterdag 26 mei om 8:45 uur in het station van Berchem en vertrekken om 9:09 richting
Oostende. Wij geven jullie een weekend NMBS ticket, dit wil zeggen dat je eventueel in Oostende kan
overnachten om het weekend te vervolmaken. Deze overnachting moet je zelf wel regelen, wij organiseren
enkel de activiteit op zaterdag. Je moet wel ten laatste zondag de terug reis aanvangen vanuit het station van
Oostende.
We komen zaterdag aan in Oostende station omstreeks 11 uur en nemen daar de kusttram naar domein
Raverszijde. Iedere deelnemer krijgt van ons een dagticket van de Lijn om de nodige verplaatsingen te maken.
Omstreeks het middaguur lunchen we in taverne Walrave, het restaurant van Raverszijde.
We eten daar een broodje ham, een broodje kaas en een dagsoep.
Daarna bezoeken we het domein Raverzijde, niet in groep met een gids maar iedereen krijgt een audio systeem
aangeboden zodat je op eigen ritme en interesse dit bezoek kan afwerken.
Raversyde biedt een unieke combinatie van cultuurhistorie en natuurrecreatie met als topattractie de
Atlantikwall. Een aansluitend bezoek aan de archeologische site en museum “ANNO 1465” en een wandeling in
het natuurpark maken dit bezoek compleet.
Na dit bezoek kan je de rest van de dag zelf indelen. Je gaat en staat waar je wil: je kan heel de dag de kusttram gebruiken. Jullie krijgen van ons een platte grond van de stad en een uurregeling van de NMBS zodat je
vooraf weet wanneer je een trein kan nemen naar huis.
De deelname prijs bedraagt 45 € per persoon, met voor CBDC leden een aanwezigheidkorting van 20 €.
Kinderen tot en met 11 jaar betalen 20 € en 10 € voor CBDC leden terug bij aanwezigheid..
Inschrijven vanaf nu tot uiterlijk 12 mei via de gekende kanalen.
In deze prijs is inbegrepen; trein reis weekendticket heen & weer, dagpas voor de Lijn aan de kust, brood
maaltijd met warme dranken, inkom van domein Raverszijde.
Zaterdag 16juni: fietstocht met restaurantbezoek.
We hebben voor jullie een fietstocht uitgestippeld van ongeveer 30 km. Tijdens deze tocht rijden we tussen de
velden, in het bos, naast een kanaal en door de stad naar een vliegplein. We rijden in groep en voorzien twee
rustpauzes voor een sanitaire stop en een verfrissend drankje.
We starten op de hoek van de Lourdeslaan en de Hovestraat om 13:00 uur voor een tocht van ongeveer 30 km.
We eindigen in restaurant Belair ( restaurant van vliegplein Deurne ) waar we een driegangen diner nuttigen.
Hier heb je de keuze uit:
Voorgerecht: rundcarpaccio met zijn garnituren of tartaar van zalm met avocado.
Hoofdschotel: Zalmfilet met béarnaise en frieten of steak met pepersaus en frieten
Nagerecht is pannacotta met vers fruit.
Voor de kinderen voorzien we tomatensoep, curryworst met frieten en een ijsje.
Na het avondmaal eindigt onze fietstocht en iedereen rijdt op eigen initiatief naar huis.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

De deelnameprijs voor deze tocht bedraagt 40 € per persoon, met een ledenkorting van 20 € bij aanwezigheid.
Kinderen tot 11 jaar betalen 20 € en krijgen 10 € terug bij aanwezigheid.
Ik wil even benadrukken dat deze korting enkel wordt overhandigd bij aanwezigheid. Wij rekenen op u om een
afwezigheid in uw groep of familie te melden bij uitreiking van de ledenkorting.
In deze prijs is inbegrepen: deelname aan de fietstocht, twee drankjes bij de rustpauzes, één vieruurtje en
het avondmaal in Belair. De drank tijdens het eten is niet inbegrepen, dat rekenen we ter plaatse met jullie af.
Inschrijven kan vanaf nu langs de gekende kanalen. Bij inschrijving uw keuzemenu vermelden aub.
We voorzien ook een bezemwagen voor eventuele personen met materiaal pech te kunnen verder helpen.
Graag benadrukken we het dragen van fluo vestjes om onze eigen veiligheid te waarborgen. Tijdens de vorige
fietstocht hebben we fluo vestjes uitgedeeld… wie heeft deze nog ??? Laat deze zien aub!!!
Op zaterdag 30 juni varen we nog eens de Lesse af. We kopen voor elke deelnemer een NMBS dagtrip voor de
Lesse afvaart, dat wil zeggen dat we de verplaatsingen doen met de trein. Vertrekken doen we vanuit Berchem
station. Via een overstap komen de deelnemers aan in Hoyet, het vertrekpunt van de afvaart.
Wij voorzien daar een ontbijt voor de deelnemers, zodat iedereen gesterkt aan de tocht van 21 km kan
beginnen. Dit ontbijt bestaat uit 2 pistolets met beleg, één koffiekoek en koffie of thee per persoon.
Halverwege de tocht zal je nog een stand van CBDC tegenkomen langs de waterkant waar we jullie een warme
lunch aanbieden: een tas soep en enkele hotdogs. Daarna terug het water op tot in Anseremme waar de
aankomst is.
Zowel bij start als bij de plaats van het middageten zal je drank kunnen kopen ( bier en frisdranken ) om in de
kano mee te nemen.
Je merkt het: wij doen er alles aan om deze tocht zo aangenaam mogelijk te maken voor de deelnemers.
De deelnameprijs is 45 € met 20 € aanwezigheidkorting voor CBDC leden. Een kinderprijs is niet van kracht
voor deze activiteit. In deze prijs is voorzien: Treinreis heen en terug , ontbijt in Hoyet, lunch langs de waterkant tijdens de afvaart en de huur van de kano.
Kinderen zijn enkel toegelaten vanaf 5 jaar op verantwoordelijkheid en onder toezicht van een volwassene in
dezelfde boot en een reddingsvest is verplicht.
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 20 juni langs de gekende kanalen. Bij inschrijving keuze maken uit een
kano voor één persoon of een kano voor twee personen.
Wij zullen het juiste vertrekuur in Berchem aan de deelnemers nog laten weten als we de dagtickets hebben
aangekocht.
De DVD van onze laatste revue camping Weltevree is vanaf nu beschikbaar.
De medewerkers op en naast het podium krijgen deze gratis aangeboden als dank voor de bewezen diensten.
We voorzien één DVD gratis per adres. Andere personen die deze DVD willen hebben kunnen deze aanschaffen
voor 6 € per stuk.
Indien je een exemplaar wenst (zowel gratis als aangekocht ) graag een mail sturen naar marc@cbdc.be.
We maken de DVD’s op bestelling en worden je later aangeboden.

CBDC

AGENDA

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2017-2018

Zat 26 mei: Uitstap naar Oostende met bezoek aan Raverszyde.
Verplaatsingen gebeuren met de NMBS en de Lijn. Meer informatie vind je elders in deze uitgave.
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 12 mei langs de gekende kanalen.

Zat 16 juni: Fietstocht met 4 uurtje en avondmaal.
Deze tocht van ongeveer 30 km heeft plaats in onze contreien, er is dus geen verplaatsing vooraf nodig.
De details vind je elders in deze uitgave.
Inschrijven vanaf nu tot uiterlijk 10 juni

Zat 30 juni: Lesse afvaart “all inn ”.
Vertrek en aankomst in Berchem station. Bij de afvaart is het ontbijt en lunch inbegrepen.
Meer informatie elders in deze uitgave.
Inschrijven vanaf nu tot uiterlijk 20 juni.

Tot ziens op één der CBDC- activiteiten.
·
Marc C

Inschrijvingsformulier: Daguitstap Oostende

26 mei 2018

Naam ( en )
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:45 € per persoon,20 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderprijs tot en met 11 jaar: 20 €, 10 € 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 uiterlijk 12 mei 2018

Inschrijvingsformulier: fietstocht
Naam ( en )

16 juni 2018
Hieronder uw keuzemenu aanduiden aub.

1.

………………………………………………………… carpaccio of tartaar van zalm // zalmfilet of steak

2.

………………………………………………………… carpaccio of tartaar van zalm // zalmfilet of steak

3.

………………………………………………………… carpaccio of tartaar van zalm // zalmfilet of steak

4.

………………………………………………………… carpaccio of tartaar van zalm // zalmfilet of steak

5.

………………………………………………………… carpaccio of tartaar van zalm // zalmfilet of steak

6.

..……………………………………………………… carpaccio of tartaar van zalm // zalmfilet of steak

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,20 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderprijs tot en met 11 jaar: 20 €, 10 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Dragen van fluo vest is verplicht !
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat!
Bij storting steeds een mail sturen naar cbdc@telenet.be !
Inschrijven tot uiterlijk zondag 10 juni.

Inschrijvingsformulier: Lesse afvaart

30 juni 2018

Naam ( en )
1. ……..………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………….

6. …………………………………………………………………………...

wens ……………. dubbele kano en /of ………………… enkele kano
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:45 € per persoon,20 € 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 uiterlijk 20 juni 2018

