VRIENDENKRINGEN DER ANTWERPSE ZEESCOUTS

PALINGFESTIVAL
Begin september 2018 organiseren de Vriendenkringen der Antwerpse
Zeescouts voor de 32ste maal hun Palingfestival.
Op de Antwerpse Linkeroever niet ver van de Palingplaat, tussen Waaslandtunnel
en Sint-Annatunnel, goed bereikbaar met het openbaar vervoer kan u smullen van
paling in ’t groen of op Provençaalse wijze.
Het Palingfestival is ook per boot bereikbaar. Vanuit Hemiksem/Hoboken maak je gebruik van de Waterbus tot aan
het ponton Steenplein. Stap over op de veerdienst naar linkeroever en kom aan ter hoogte van onze Zeescoutsbasis.
De inkom is gratis en ook toegankelijk voor andersvaliden.
Zeescoutsbasis - Thonetlaan 165 – 2050 Antwerpen Linkeroever
Het Palingfestival is reeds jaren een gevestigde waarde op Linkeroever. Voor deze editie geven ze elke dag een thema.
Zo wordt vrijdag Radio Minerva-dag met live uitzending en discobar. Zaterdag openen ze dit jaar de deuren reeds om
12.00 uur en staat alles in het teken van Live muziek. Zondag is een echte familiedag met speciale aandacht voor de
kinderen.
Vrijdag 7 september 2018:
 Palinghuis open vanaf 18.00 uur
 Radio Minerva Live vanuit onze nieuwe feestzaal van 18.00 tot 22.00 uur
 Radio Minerva Discobar met Piet Keyzer en Hubert vanaf 22.00 uur
 Piano - cocktailbar
Zaterdag 8 september 2018:
 NIEUW: Palinghuis reeds open om 12.00 uur
 Live optreden van de JBJ-band in de nieuwe feestzaal
 Live optreden van The Simon Collective in de River Lounge
 Piano – cocktailbar met zang
Zondag 9 september 2018:
 Palinghuis open vanaf 12.00 uur
 Kinderanimatie, springkastelen, pannenkoeken, pakjesboot, Infostand Zeescouting, enz.
 OPEN MONUMENTEN DAG: onze kapel staat vandaag in de kijker! Een bezoekje waard.
Doorlopend:
 De Meerpaal met groot zonneterras en Rombouts koffiebar
 Tapabar, Softijs, Chimay toog, ZAS-stand, infostand WaterrAnt, Garage De Linde en veel meer…
Een portie paling in ‘t groen of Provençaals(met brood) betaal je € 21 aan de kassa. In voorverkoop tot en met 1
september slechts € 19. Voorverkoopadressen zie: www.palingfestivalzeescouts.be
Voor diegenen die geen paling lusten, zijn er koninginnenhapjes met brood aan € 12 en kinderporties aan € 9 (geen
voorverkoop)
Win gratis kaarten via Radio Minerva op 98.0 FM
Kom met uw eigen schip en bespaar 50% op uw liggeld in Jachthaven Antwerpen Linkeroever
Let op: Parkeerschijf verplicht vrijdag en zaterdag tot 19.00. Je kan voor € 2 een schrijf ter plaatse aanschaffen.
Geld kan je afhalen met Bancontact of betalen met Payconiq!
Info: info@palingfestivalzeescouts.be – www.palingfestivalzeescouts.be
Meer dan 100 vrijwilligers slaan de handen in elkaar om van dit familie-evenement een topper te maken, waarvan de
opbrengst integraal ten goede komt van de Antwerpse zeescoutsgroepen aangesloten bij Scouts en Gidsen
Vlaanderen vzw. Dit voor het onderhoud en verdere uitbouw van de Zeescoutsbasis ZAS (Zeescouts Aan de Stroom),
waarvan ongeveer 450 jongeren (meisjes en jongens tussen de 6 en 20 jaar) wekelijks gebruik maken.
www.zasantwerpen.be – info@zasantwerpen.be
Ook andere jeugdbewegingen, scholen, verenigingen en bedrijven weten voor sport en feestelijkheden de weg naar
de zeescoutsterreinen te vinden.
LA

