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TIP!

Toneel ‘Booby Trap

Jaarlijks genieten we van een toneelvoorstelling in het gezellige volkstheater Multatuli.
Schrijf je snel in via onze website!

Maggy besluit om haar man Eddy te verlaten. Eddy is een
heel bemiddelde zakenman en hij lijkt dit op het eerste
gezicht niet heel erg te vinden, hij begrijpt het zelfs. Hij
vraagt haar honderd uit over haar nieuwe vlam, Patrick De
Leeuw, waarmee ze op reis wil vertrekken naar Spanje. Dus
hij besluit dan om ook maar een andere vrouw te zoeken,
misschien wel zijn nieuwe secretaresse, juffrouw
Opsomers. Hij nodigt, tegen de zin van Maggy, Patrick en
meteen ook juffrouw Opsomers uit voor een etentje en ze
mogen meteen ook blijven overnachten. Sandra, de meid
moet, dik tegen haar goesting, alles in goede banen leiden.
Maar waar zit dan die Booby-trap?
Wie?
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wat kost dat?

Iedereen is welkom!
Grappig volkstheater
Multatulitheater, Lange Vlierstraat 5, Antwerpen
Vrijdag 21 februari 2020, 20.00
€ 14 p.p. ter plaatse cash te betalen

Vergeten je lidmaatschap te vernieuwen? Geen probleem!
Het kan nog steeds! Kijk een beetje verder in de grijze kader hoe je je
lidmaatschap kan verlengen. De zeescouts van 13 waarderen jouw steun.
Het is tenslotte allemaal ter ondersteuning van onze unieke jeugdbeweging,
het onderhoud van de boten en nog veel meer.
Meer info over hoe jou bijdrage past in dit zeescoutsplaatje? Kijk op onze
website bij ‘over ons’.

www.vriendenkring13zeescouts.be

-NIEUWS
Op 28 februari houdt de Koninklijke Vereniging der Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen vzw haar
jaarlijkse ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING in de nieuwe feestzaal, Pier 165. Aanvang: 20.00 u.
Iedereen welkom.
Op 5 april steekt iedereen nog eens de HANDEN UIT DE MOUWEN om het zeescoutsterrein klaar te
maken voor het Opening Vaarseizoen! Dàt zal dan weer plaatsvinden op 19 april 2020.

OP TIJD INSCHRIJVEN!

Raclette- & digi-avond

Vroeger was het een klassieke dia-avond, waarbij de foto’s geprojecteerd werden van het voorbije
Mannenvaarweekend. Inmiddels zijn we gemoderniseerd, én is er de traditie gekomen om er een heerlijke
raclette-avond aan te koppelen. Dit is altijd een gezellige avond, en we kunnen het je al verzekeren, er zal
gelachen worden!
Schrijf je snel in via onze website of per mail naar info@vriendenkring13zeescouts.be .

Raclette is naast kaasfondue een van de nationale
gerechten van Zwitserland. De naam vindt zijn
oorsprong in het Franse woord racler, wat "schaven" of
"schrapen" betekent. Daarnaast is het ook de naam van
de kaas die voor dit gerecht gebruikt wordt.
Bij raclette wordt meestal de ronde kaas doormidden
gesneden. De kaas wordt eenzijdig verwarmd door een
warmtelamp. Na enige tijd kan de zacht geworden kaas
van het grote stuk kaas geschraapt worden.
De raclette wordt gegeten met aardappels (in de
schil), augurkjes en zilveruitjes.
Voor wie niet zo zot is van kaas, voorzien we een fijne vleeswarenschotel.

Wie?
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wat kost dat?

Iedereen is welkom!
Lekker smullen, socializen & lachen met leuke foto’s
Feestzaal Pier 165, Zeescoutsbasis
Zaterdag 7 maart 2020, 18:30
€ 15 p.p.

MANNENVAARWEEKEND 2020
Er wordt vertrokken van de zeescoutsbasis door
carpooling.
We gaan de wateren onveilig maken op het voor
velen al vertrouwde luxueuze klipperaak
Châteauroux!
Zeilkennis is niet vereist, sfeer en lol
gegarandeerd, dus probeer dit eens!!!

Er zijn 26 slaapplaatsen aan boord, twee douches, een heuse keuken en een bar. Ook de heerlijke catering
voorzien wij!

Voor ons als organisatie is het niet eenvoudig om het aantal deelnemers vooraf goed in te schatten.
Enerzijds moeten we voldoende slaapplaatsen hebben, maar anderzijds zal een “te groot” schip met lege
bedden ons extra geld gaan kosten… Inschrijven is dus zeker een must!
Aarzel niet om verdere info in te winnen bij iemand van het bestuur!
Wie?
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wat kost dat?

Alle mannen, 18+
Zeilen, lekker eten, plezier maken
Vertrek en einde op Zeescoutsbasis
Woensdag 20 mei tot zondag 24 mei
± € 270 p.p.
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Vooruitblik 2019
Raclette/digi-avond
Zeescoutsbasis, Pier 165
Ronde van Vaanderen
Opening Vaarseizoen
Zeescoutsbasis, Pier 165
Opendeurdag Groep
Zeescoutsbasis, Pier 165
Grote Trek
Antwerpen-Scherpenheuvel
Mannenvaarweekend
Nog te bepalen

VK
ZAS
Groep + VK
VK
VK

NIEUW!!! Vorig jaar deden al 4 Vriendenkringers mee aan DE GROTE TREK!
Dit jaar willen we meer volk meekrijgen op dit speciaal evenement! Meer info in de Golfslag van maart!

LID WORDEN OF BLIJVEN VAN VRIENDENKRING 13 ZEESCOUTS vzw:
GEWOON LIDMAATSCHAP
Stort € 20 per persoon of € 30 per gezin op rekening BE62 9792 6841 4361 (BIC ARSPBE22) van Vriendenkring
13 Zeescouts vzw – 2050 Antwerpen.
Je bent vriendenkringlid en ontvangt automatisch “ ’t Dolfijntje”.
STEUNEND LID
Wanneer je € 30 overmaakt op bovenstaand rekeningnummer bent u steunend lid en krijgt u een eervolle
vermelding in ons groepsblad + de voordelen van gewoon lidmaatschap.
ERELID
U kunt op dezelfde manier 125 euro of meer overmaken en zo toetreden tot het Comité van Ereleden. U krijgt
een eervolle vermelding in het groepsblad en als erelid wordt u 1x per jaar uitgenodigd voor een vaartocht op
Schelde en/of Rupel aan boord van ons vlaggenschip Z/S Master Antheunis of de T/S Rupel.
GIFT, met Fiscaal Attest
Door storting van uw bijdrage (minimum 40 euro) op rekeningnummer
BE55 4096 5041 4144 (BIC KREDBEBB) van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw – 2014 Antwerpen met
UITSLUITEND vermelding van “GIFT - BVG5-059”! (u ontvangt dan eveneens alle correspondentie en mag
deelnemen aan alle activiteiten van de Vriendenkring 13)

COMITE VAN ERELEDEN - toestand 10 oktober 2019
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P. ANTHEUNIS, Zaakvoerder –MITS BVBA – Antwerpen
J. JANSSENS – Deurne
P. TROUBLEYN, Zaakvoerder TECHNICLOCK – Borgerhout
J. VANDENBORNE, Havenloods, Schipper T/S RUPEL – Antwerpen
D. VANDENWIJNGAERT, Zaakvoerder ANLOSIEL – Zwijndrecht
B. VANDEWEYER - Hoboken
B. SPEETJENS – Antwerpen
C. RUTTYN – ACR - Antwerpen
B. DE KETELAERE – Antwerpen
L. BOLLENS

STEUNENDE LEDEN - toestand 10 oktober 2019
L. ANTHEUNIS, Handelsagent
VAN LEUVENHAEGE-QUINTELIER
D. CREYF
W. VANDEWEYER
A. VAN ZWIETEN
B. DE JONGHE
P. DESCAMPS
Mevr. A. DETREMMERIE
J. MAJEAN
MAES-PEETERS
S. PLAQUET
REYNDERS - GILLEBERT
R. RUF – Zoersel
Y. BEECKMAN
J. WARNANTS
B. VAN MENGSEL
I. BROECKX

G. VAN DER JEUGT
Mevr. A. VAN PRAET
L. VERHULST, Voorzitter VOZMA
W. VERLINDE
H. VERSTRAETE
P. WYBAUW
P. & S. DE ROP-COLLET
J. & C. DELVOYE-LEBRUN
P. & L. SEERDEN
M. VERMEIRE
L.VERHEYDEN
S. BORGHERS
H. PEETERS
E. OSCE
S. HERMANS
VAN DAELE
M. VERMEIRE

