
Nieuwsbrief Scouting de Eburonen 
 

 

Verslag vorige activiteiten 
 

Maaskluivers 
Begin november kwamen alle leden van stichting jeugdwerk De Maaskluivers ons een 

bezoekje brengen. En het bleef niet alleen bij een bezoekje. Zo konden alle kinderen 

deelnemen aan een heleboel spellen, rennen in de land- en waterbal, pizza’s bakken op 

een kampvuur en spannende avonturen beleven. De dag werd afgesloten met een BBQ, 

een fakkeltocht en een kampvuur. 

 

 

 

Intocht 
Op zaterdag 16 november zijn we met alle bevers en welpen Sinterklaas gaan inhalen in 

Maastricht. We zijn met zijn allen op een boot van Stiphout gegaan en zijn de Sint en zijn 

Pieten tegemoet gevaren op de Maas. Jammer dat het die dag zo mistig en koud was, 

maar desondanks hebben we hen toch van dichtbij kunnen zien! 

 
 

     
 

Sinterklaas 
Op zaterdag 30 november was het dan echt zover. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten 

kwamen bij ons op bezoek. Van te voren was er al een parcours uitgezet waarop de 

kinderen konden oefenen voor hun Pietendiploma. We klommen langs regengoten, 

moesten pakjes uit het watervissen, schoentjes vullen in het donker etc. Het spreekt 

voor zich dat alle scouts en oefenscouts met vlag en wimpel slaagden voor hun 

Pietendiploma. 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=584272541645777&set=gm.275578699233511&type=1&relevant_count=1&ref=nf


Oliebollen 
Kerstmis komt steeds dichterbij en daarbij ook Oud op Nieuw. Wilt u lekker genieten van 

verse oliebollen, zonder zelf uren in de keuken te staan? Dan heeft u nu de kans. Op 31 

december brengen wij weer onze heerlijke versgebakken oliebollen rond.  

Een pakket van 8 stuks kost maar € 3,99. Hiermee verwendt u zichzelf, maar u steunt 

ook onze Scouting de Eburonen. Waarvoor wij u alvast hartelijk danken. 

 

Oliebollen kunnen tot 30 december besteld worden via eburonen@eburonen.nl 
De oliebollen kunnen worden opgehaald op onze locatie op maandag 31 december tot 

12.00 uur s’morgens. In de Limmel, Itteren en Borgharen kan er voor gekozen worden 

om ze te laten brengen. Vermeld dit duidelijk, samen met uw adres in uw aanvraagmail. 

Er kan ook gekozen worden voor oliebollen zonder krenten. Geef dit dan wel goed aan bij 

de bestelling! 

 
 

 

Frituurvet/olie inzameling 
U kent dat wel, de frietpan wordt aan het eind van het jaar wat vaker verschoond en wat 

doe je met het vet… Breng het bij ons dan bent u het kwijt en wij verdienen een centje 

bij! U kunt iedere zaterdag van 10-12 uur terecht in ons scoutinggebouw waar wij 

speciale containers hebben voor de inzameling. Wij krijgen van een bedrijf dat dit vet 

inzamelt een bijdrage die onze kas spekt. Tevens zamelen wij batterijen in die ook weer 

gerecycled worden.  

 

Nieuwe leiding gezocht! 
Heb je interesse om wekelijks en gedurende kampen de kinderen van onze scoutinggroep 

te vermaken, leuke programma’s te verzinnen, lekker buiten bezig te zijn en lid te 

worden van een leuke vereniging? Dan zijn we op zoek naar jou. Vanaf het nieuwe 

seizoen (half augustus) zijn we op zoek naar nieuwe leiding. Lijkt dit je leuk en wil je tijd 

investeren in een leuke nieuwe hobby? Neem dan contact met ons op: 

eburonen@eburonen.nl  
 

Op zoek naar een mooie locatie? 
Ons gebouw is tevens te huur voor kampen en feestjes (communiefeesten, 

familiebijeenkomsten, kinderfeestjes etc.). Voor meer info: eburonen@eburonen.nl 

 

Nieuwsgierig naar Scouting De Eburonen? 
Wil je eens een keertje komen kijken of Scouting De Eburonen misschien iets voor jou is, 

dan kun je je aanmelden via de website van De Eburonen of via eburonen@eburonen.nl 

 

 

Verder wensen wij u allen een heel fijne kerstfeest, een 
knallend uiteinde en de allerbeste wensen voor een 

geweldig en gezond 2014!!! 
 

Staf en bestuur scouting de Eburonen 

Ankerkade 161 

Beatrixhaven te Maastricht 

http://www.eburonen.nl/ 
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