LID

WORDEN?

U kunt lid worden
door het formulie
r op deze folder
in te vullen, af te
knippen en op te
sturen.
Het adres en mee
r info op:

www.prinsbernha
rdgroep.nl/nieuwez
org/vrienden

VRIENDEN
VAN DE

NIEUWE ZORG

VRIENDEN

VAN..........

Deze folder is bedoeld voor mensen die de Prins
Bernhardgroep of de Nieuwe Zorg een warm hart
toedragen. Met behulp van deze folder kunt u lid
worden van de sponsorspeltak ‘Vrienden van de
Nieuwe Zorg’. Dankzij de Vrienden blijft het schip
in de vaart!
Het beheren en onderhouden van een schip is een
flinke kostenpost. De ‘Vrienden van de Nieuwe
Zorg’ is in het leven geroepen zodat dit onderhoud
financieel mogelijk is. Door lid te worden van de
Vrienden helpt u ons dus enorm.
Voor elk bedrag kunt u lid zijn van de Vrienden
van de Nieuwe Zorg. Elke bijdrage is welkom! Lid,
oud-lid, ouder van een jeugdlid, vriend van onze
groep of vriend van het schip: we hebben u er graag
bij! Bedrijven zijn ook goede Vrienden.

VRIENDENDAG
Als bedankje voor uw sponsoring organiseren
we eens per jaar een Vriendendag. Dit is een
goede mogelijkheid om het varen op de Nieuwe
Zorg te beleven. Onder het genot van een hapje
en een drankje gaan we een mooi stukje varen.

.....DE NIEUWE ZORG

De Nieuwe Zorg is het varende clubhuis van
Prins Bernhardgroep, de waterscoutinggroep uit
Vreeswijk. Met het schip hebben we kampen
in alle uithoeken van Nederland. Zo gaan we
op zomerkamp in onder andere Friesland en
Roermond en hebben we jaarlijks met Pinksteren een
regionaal kamp bij Maurik. In de zomer is de Nieuwe
Zorg de plek waaruit wij onze scoutingopkomsten
organiseren. In de winter ligt het schip in Vreeswijk,
aan de Prins Hendriklaan.

De Nieuwe Zorg is gebouwd in 1905 en sinds 1987
is ze de trots van de Prins Bernhardgroep. De
vrijwilligers van de scoutinggroep hebben in de loop
der tijd de Nieuwe Zorg helemaal geschikt gemaakt
voor het gebruik door een scoutinggroep. Een goede
vloer, elektrische verlichting, brede trap, toiletten,
een zeer uitgebreide keuken, een stalen dek en voor
de scoutingboten (lelievletten) een hydraulische
hijskraan. Er is een beheercommissie die er voor
zorgt dat het schip goedgekeurd blijft en het
benodigde onderhoud coördineert. Ook de
financiële en de technische zaken worden geregeld.
Door lid te zijn van de Vrienden van de Nieuwe Zorg
bent u verbonden aan dit bijzondere stukje historie.

HUREN?
De Nieuwe Zorg is ook te huur voor feestjes en
vergaderingen. Door het grote ruim en uitgebreide
keuken met bar is het schip uitstekend geschikt
voor grotere groepen mensen. Interesse? Mail naar:
nieuwezorg@prinsbernhardgroep.nl

TECHNISCHE
Type:
Bouwjaar:
Afmetingen (l-b):
Diepgang:
Hoofdmotor:
Generator:

GEGEVENS
Friesche maatkast
1905 te Moerdijk
30m-5,8m
1,1m
8 cilinder Klöckner-Humboldt-Deutz
SA-517 - 155PK bij 1150tpm
3 cilinder Mitsubishi S3L 15kVa 230v~

INSCHRIJFFORMULIER
VRIENDEN VAN DE NIEUWE ZORG

Voorletters:...........................................................
Roepnaam:............................................................
Tussenvoegsel:.....................................................
Achternaam:.........................................................
Geboortedatum:...................................................
Adres: ...................................................................
Postcode:..............................................................
Plaats:...................................................................
E-mailadres:..........................................................
Telefoon:...............................................................
Jaarlijkse donatie*: €...........................................
Bank of girorekening:...........................................
T.n.v.:....................................................................
Datum:..................................................................
Handtekening:

Door dit formulier in te vullen wordt u voor
onbepaalde tijd lid van de sponsorspeltak
Vrienden van de Nieuwe Zorg. Beschrijving en
voorwaarden op onze website:
www.prinsb
berrnha
nh
ha
www.prinsbernhardgroep.nl/nieuwezorg/vrienden

* = Als
Al u meewilt
ilt mett de Vriendendag, vragen wij een minimale bijdrage. Kijk voor de details op bovenstaande website

