
Scouting de Eburonen 
 
 

 

Verslag vorige activiteit 
Op zaterdag 19 november zijn naar Roermond gegaan om Sinterklaas en zijn Zwarte 
Pieten te verwelkomen in ons land. Samen 23 kinderen en ouders stapten we rond 9.45 
uur in Bunde in een bomvolle trein. In Roermond aangekomen gingen we op zoek naar 
een goed plekje. Dat bleek nog lang niet zo eenvoudig. De kade was veel te druk, dus 
werd er besloten om in een zijstraat van het Munsterplein te gaan staan. Dat was een 
goede zet, plek genoeg en lekker vooraan.  
 
Toch moesten we nog lang wachten eer we Sinterklaas konden zien. Maar het was de 
moeite waard. We hebben heel veel Zwarte Pieten de hand kunnen schudden, die dan als 
dank ons heel veel Pepernoten gaven. We mochten zelfs Amerigo aaien. Toen Sinterklaas 
met al zijn Zwarte Pieten, 350 in totaal, langs waren zijn we op het gemak naar het 
station terug gelopen. Na een gezellig treinreisje, kwamen we rond 3 uur moe maar 
voldaan aan in Maastricht. Iedereen was het overeens. Het was een supergezellige en 

leuke dag. 
 

     
 

 

Nog meer Sinterklaas en Zwarte Pieten nieuws 
Op zaterdag 1 december tussen 10.00 en 12.00 uur verwacht de Scouting de Eburonen 
hoog bezoek. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zullen dan in het clubhuis aanwezig zijn 
om de felbegeerde Pietendiploma’s uit te delen. Alle leden en niet leden zijn van harte 
welkom.  
Uiterlijk aanmelden voor woensdag 28 november via eburonen@eburonen.nl 

 

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 wijken Limmel, Itteren en Borgharen kan er voor gekozen 
worden om ze te laten brengen. Vermeld dit duidelijk, samen met uw adres in uw 
aanvraagmail. 

 
Wil je eens een keer komen kijken of de Scouting Eburonen misschien iets voor jou is, 
dan kun je je aanmelden via de website van de Eburonen of via eburonen@eburonen.nl.  

 
Scouting de Eburonen 
Ankerkade 161 
Beatrixhaven te Maastricht 
http://www.eburonen.nl/ 
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