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Beste vrienden,
Met onze brunch hadden we weer alle geluk! Het was die zondag een heerlijke lentedag, zodat een etentje in
het Rivierenhof en achteraf het partijtje minigolf een voltreffer werd. Het eten van de brunch was royaal en
heel lekker, het enige minpunt was de plaats. Tafels en stoelen stonden te dicht bij elkaar zodat aanschuiven
aan het buffet niet zo simpel was. Uiteindelijk werden we slachtoffer van ons eigen succes. We hadden
gereserveerd voor 40 personen ( dit is het aantal deelnemers van vorige brunch ), en we hebben afgeklokt op
72 personen. Dus voor de uitbaters en het personeel was het ook improviseren.
Ondanks deze tegenvaller kunnen we toch spreken van een geslaagde activiteit waarbij we veel goede
commentaar hebben gekregen.
Zondag 14 april staat er een wandeling met een zingende stadsgids door Antwerpen. Vermits er slechts 35
personen kunnen deelnemen was deze activiteit snel uitverkocht. Deze uitstap door het oude centrum duurt
ongeveer 2 1/2 uur. Het einde wordt voorzien in een typisch bruin café, waar de gids ons nog trakteert op een
drankje. Hier wordt nog een eindshow van één uur gebracht. De deelnemers krijgen tijdens de wandeling
eveneens een aantal consumpties aangeboden.
We verwachten de ingeschreven personen om 19:15 tussen het Brabobeeld en het stadshuis op de Grote Markt
in Antwerpen.
Paasontbijt heeft plaats op zondag 21 april in de refter van de Leonardo Da Vinci school van 9 tot 11 uur.
Deelnameprijs: 20€ per persoon, leden krijgen bij aanwezigheid 10 € terug. Er is geen kinderprijs voorzien, maar
kinderen tot en met 5 jaar zijn gratis.
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 zuivelproducten en warme dranken.
Op deze paaszondag voorzien we een aangepast spel waarbij we één mooie prijs voorzien voor de winnaar.
Inschrijven kan tot 14 april, via ingesloten inschrijvingsformulier, in te leveren en afrekenen bij één der
bestuursleden. Een andere mogelijkheid is via E-mail op cbdc@telenet.be mits storting van de deelnameprijs op
733/1123649/31, vergeet niet de naam van de deelnemers te vermelden.
Om organisatorische redenen kunnen we maximum 90 personen toelaten en hebben leden van CBDC voorrang.
Fietszoektocht op zaterdag 11 mei: we starten die dag om 11:30 uur aan de parking van de basiliek in Edegem,
hoek Hovestraat en Lourdeslaan. We rijden dan in groep naar een ( voorlopig ) geheime lokatie. Hier bieden we
jullie iets te drinken aan en je kan hier ook ( voor eigen rekening ) een snelle hap eten.
Vandaar rijden we in verschillende groepen terug naar huis. Tijdens de rit huiswaarts proberen we enkele
vragen op te lossen en worden jullie nog getrakteerd op een ijsje en een verrassing.
We eindigen, na een rit van ongeveer 35 km,terug in Edegem. We voorzien een avondmaal om ons terug aan te
sterken. Tijdens deze maaltijd worden de oplossingen verbeterd en een rangschikking opgemaakt. Voor de
eerste drie personen in de uitslag is er een attentie voorzien. Er wordt ook aan de pechvogels gedacht, daarom
zal er een bezemwagen voor pech verhelping en transport naar huis beschikbaar zijn.
Wil je meedoen? Schrijf dan in voor 4 mei via de gekende kanalen. Voor volwassen is de deelnameprijs 20 € per
persoon, bij aanwezigheid krijgt een CBDC lid 5 € terug betaald. Kinderen tot en met 11 jaar betalen 15 € met
een ledenkorting van 5 € bij aanwezigheid.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2018-2019
Zondag 14 april
Zondag 21 april
Zaterdag 11 mei
Zaterdag 29 juni

Muzikale stadswandeling in Antwerpen
Paasontbijt
Fiets zoektocht
Afsluitfeest CBDC in Nederland.

CBDC

AGENDA

Zondag 14 april: Stadswandeling met de zingende stadsgids.
Afspraak om 19:15 tussen het Brabobeeld en het stadshuis op de Grote Markt in Antwerpen.
Inschrijven is niet meer mogelijk. Wees aub op tijd zodat heel de groep niet moet wachten.

Zondag 21 april: Paasontbijt
Heeft plaats in de refter van de Leonardo Da Vinci school, Mon.Cardijnlaan in Edegem, van 9 tot 11 uur.
Deelnameprijs: 20€ per persoon, leden krijgen bij aanwezigheid 10 € terug. Er is geen kinder prijs voor
zien, maar kinderen tot en met 5 jaar zijn gratis.
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 zuivelproducten en natuurlijk koffie,
thee of chocomelk.
Inschrijvingen kan vanaf nu tot 14 april en/of max 90 personen.

Zaterdag 11 mei: Fietszoektocht.
We starten om 11:30 uur aan de kerk Basiliek in Edegem. Na een tocht van ongeveer 35 km komen we
terug aan in Edegem en eten echte Belgische frieten van een frituur !
Deelnamekosten 20 € p.p. met een ledenkorting van 5 €, kinderen tot en met 11 jaar betalen 15 €,
ledenkorting bij aanwezigheid is eveneens 5 € . In deze prijs is inbegrepen: een consummatie bij de
start, onderweg een verrassing en een ijs. Bij de aankomst een eenvoudig avondmaal en een drankje.
Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 4 mei 2019.

Zaterdag 29 juni: Afsluitfeest.
Inschrijven is niet meer mogelijk, meer nieuws volgt ten gepaste tijde.

Tot ziens op één der CBDC activiteiten,
Marc.

Inschrijvingsformulier: Paasontbijt

21 april 2019

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:20 € per persoon,10 € ledenkorting bij aanwezigheid.Kinderen tot en met 5 jaar : gratis.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat.
Let op: inschrijven tot 14 april 2019

Inschrijvingsformulier: fietszoektocht

11 mei 2019

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:20 € per persoon,5 € ledenkorting bij aanwezigheid.
Kinderen tot en met 11 jaar : 15 € met een ledenkorting van 5 €.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat.
Let op: inschrijven tot 4 mei 2019

