
Aanmeldformulier Easter Regatta Paasbuffet 
Zondag 9 april 2023 | 18.00 uur | Waterlust de Kaagsociëteit

In het “Groene Hart” van de Randstad ligt misschien wel de mooiste zeillocatie van Nederland. Nog geen 30 
minuten van Amsterdam of Den Haag, aan de rand van de stad Leiden, vind je de ‘Kagerplassen’. Hier is het
waar water en wind laat zien wie de echte zeilers zijn. Elke verandering van windrichting verandert de vorm 
van de baan. Kleine polders met oud-Hollandse windmolens zijn het decor van de wedstrijden. Het grootste 
zeilplezier en een fantastische ervaring in je Cadet.

Als zeevarende natie voeren onze koopvaardij- en marineschepen de wereld rond. Van over de hele wereld 
kwamen goederen en specerijen naar de Nederlandse havens. Wat naar ons piepkleine, vlakke en natte 
landje werd gebracht, was de fijne keuken van Nederlands-Indië. De "kaaskoppen" vonden dit geweldig en 
maakten het hun culturele eigen. De Indonesische gerechten zijn sindsdien het “elke zondag traditionele 
menu” op Nederlandse marineschepen.

In 2019 hebben we dit zeer succesvol geïntroduceerd op ons Paaszondag buffet. Dit buffet is bestemd voor 
deelnemers van de Easter Regatta 2023, hun ouders, vrienden en familie. Voormalig Cadetzeilers en ouders
zijn ook van harte welkom.

Er wordt een Indisch buffet geserveerd voor volwassenen € 24,50 p.p. en voor kinderen t/m 12 jaar € 17,50 
p.p., exclusief dranken. Eet je liever geen Indisch buffet? Dan is er voor kinderen t/m 12 jaar een kindermenu
met friet, snacks en sauzen voor € 13,50 p.p., exclusief dranken. 

Naam 

E-mail

Mobiel

Allergie/dieetwens

Aantal personen Indisch buffet volwassen                 x € 24,50 

Aantal personen Indisch buffet kind t/m 12 jr              x €17,50 Kindermenu t/m 12 jr                      x €13,50

Graag het ingevulde formulier voor 2 april mailen naar: easter@cadet.nl. Vriendelijk verzoek het 
totaalbedrag voor 2 april over te maken op banknummer NL31 ABNA 0490 6501 55 ten name van DCCA 
onder vermelding van jouw naam en ‘Buffet Easter 2023’. 

Internationaal Paasevenement

2023
EASTER REGATTA

DE KAAG
8 t m 10 april/

c

mailto:easter@cadet.nl

