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Verslag vorige activiteit 
Op zaterdag 1 december was het dan echt zover. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten 
kwamen bij ons op bezoek. Van te voren was er al een parcour 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. 
 

   
Voor meer foto’s check facebook 

 

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

uw aanvraagmail. 
 

 
 

Nieuwjaarsactiviteit 
Op zaterdag 5 januari vindt weer onze nieuwjaarsactiviteit plaats. We gaan dit jaar 
wandelen in de omgeving van Gronsveld. De wandeling zal afgewisseld worden met 
diverse spellen en opdrachten. 
Iedereen is natuurlijk welkom. Na afloop van de wandeling komen we aan op een mooie 

plek waar u een (of meerdere) versnapering(en) wacht. Daar zullen we ook alle ‘nieuwe’ 
kinderen installeren.  Zorg voor warme kleding en stevig schoeisel want de activiteit is 
buiten en gaat ook bij koude gewoon door. Alleen bij bijv extreme regen verzetten we de 
activiteit naar een week later. Als we de activiteit verzetten nemen we telefonisch contact 
met u op. 
We verzamelen om 10 uur aan de sporthal in Gronsveld (Keerderweg 1 in Gronsveld). De 
activiteit zal tot ongeveer 13.00 uur duren. Voor meer informatie kan u terecht bij een 
van de stafleden of via ons e-mailadres: eburonen@eburonen.nl.  
Graag zouden wij ook willen weten of u deelneemt aan de nieuwjaarsactiviteit en met 
hoeveel personen. Dit graag doorgeven op bovenstaand e-mailadres voor 31 december!  

https://www.facebook.com/groups/176519392472776/
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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.  
 
Zaterdag 12 januari staan we van 10-11 uur bij het milieuperron op het 
kermisterrein in Borgharen  en van 11-12 uur aan het milieuperron bij het 
Lochmanshous in limmel om vet en batterijen in te zamelen. Maar jullie kunnen 
vanaf zaterdag al terecht met het vet bij het scoutinggebouw. Breng het mee in 
een kan, plastic vat etc. En wij zorgen dat het in de container komt. 
Opgeruimd staat netjes toch?! 

 

Installatie en scoutshop 
Tijdens de nieuwjaarsactiviteit gaan we ook weer alle ‘nieuwe’ kinderen installeren. 
Bloes, das, pet en insignesvan de betreffende speltak (Bevers of Welpen) kunt u kopen 

bij de scoutshop in Sittard. Hou er wel rekening mee dat deze gesloten is van  23 
december 2012 tot en met  zondag 6 januari 2013!!!    
 
Een van onze stafleden zal de scoutshop nog in de week voor kerst bezoeken. Wilt u dat 
zij het uniform en toebehoren meeneemt voor uw zoon of dochter, mail ons dan even 
voor aanstaande dinsdag 18 dec (eburonen@eburonen.nl). Het totaalpakket (dus 
inclusief pet, insignes, das en bloes) kost rond de 50 euro. Wel graag maat bloes 

vermelden!  
 
Wilt u zelf de scoutshop gaan bezoeken. Meer informatie en openingstijden zijn te vinden 
op hun website: https://scoutshoplimburg.scouting.nl/algemeen 
 

 

Verder wensen wij u allen een heel fijne kerstfeest, een 

knallend uiteinde en de allerbeste wensen voor een 

geweldig en gezond 2013!!! 

 
Staf en bestuur scouting de Eburonen 
Ankerkade 161 
Beatrixhaven te Maastricht 
http://www.eburonen.nl/ 
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