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Verslag vorige activiteit 
Op zaterdag 5 januari werden we getrakteerd op een mooie nieuwjaarswandeling. De 
tocht ging door het Savelsbos in Gronsveld. Het weer was fris, maar wel droog en 
iedereen had het reuze naar zijn zin. Na een heuse speurtocht kwamen we aan bij een 
verborgen plek tussen de mergelrotsen. Hier stond de chocomelk al te pruttelen en 
werden we verder verwend met lekkere soep en broodjes knakworst. Na het verzorgen 
van de inwendige mens kwam het officiële gedeelte; het installeren van zes nieuwe 
bevers en vier nieuwe welpen. Ook de leiding van de scouting staf ontkwam er niet aan. 
Twee nieuwe welpenstafleden en een nieuw beverstaflid werden verwelkomd bij De 
Eburonen. 

 
 

   
Voor meer foto’s check facebook 

 

Carnaval 
Op zaterdag 2 februari is er weer een supergezellige carnavalsmiddag gepland in het 
gebouw aan de Ankerkade. Onze scoutjes zijn al hard aan het oefenen op allerlei 
dansjes, dus kom zeker even kijken. Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur. 
We maken er een groot feest van.  
 

 

 
Scouting-activeiten voor februari 
Voor februari staan er ook nog een aantal andere leuke dingen op het programma voor 
onze Eburonen. 

 Zwemmen 
 Koekjes bakken 
 Een bezoekje van Prof. Plof die allerlei proefjes komt laten zien 
 Boswandeling 
 Spelen in de sneeuw 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/176519392472776/
http://www.google.nl/imgres?hl=en&sa=X&tbo=d&biw=1507&bih=767&tbm=isch&tbnid=2N8pzEEYRpH3mM:&imgrefurl=http://www.kaartje2go.nl/carnavalskaarten/samen-carnaval-vieren&docid=HJZkvO5Wz99YoM&imgurl=http://www.kaartje2go.nl/kaarten/samen-carnaval-vieren/img/samen-carnaval-vieren.jpg&w=414&h=414&ei=thP4UK3RDOKA0AXl6IDgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=419&dur=2560&hovh=225&hovw=225&tx=123&ty=122&sig=113531490555060858235&page=2&tbnh=133&tbnw=133&start=32&ndsp=42&ved=1t:429,r:58,s:0,i:302


Nederland Doet 
Op zaterdag 16 maart doet de Scouting de Eburonen mee aan NL Doet. U heeft de 
reclame van NL Doet misschien op radio of TV gehoord? NL Doet is de grootste 
vrijwilligersactie in Nederland. Vorige editie waren 300.000 Nederlanders actief bij bijna 
7.000 klussen. Het Oranje Fonds maakt het voor verenigingen en clubs mogelijk om iets 
aan hun gebouw op te knappen.  
 
Zo hebben wij ook een geldbedrag van het Oranje Fonds gekregen om onze keuken te 
gaan opknappen. Daarnaast willen we die dag nog een aantal andere klusjes aan het 
gebouw doen. Dus bent u een beetje handig of wilt u gewoon proberen om handig te 
zijn? Kom ons dan helpen op zaterdag 16 maart (vanaf 10 uur). Elke hand hulp is 
welkom. Aanmelden via eburonen@eburonen.nl.   

 
Frituurvet/olie inzameling 

U kent dat wel, de frituurpan moet regelmatig worden 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.  

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

Zaterdag 9 februari en zaterdag 10 maart is de scouting gesloten. 
 
 
Staf en bestuur scouting de Eburonen 
Ankerkade 161 
Beatrixhaven te Maastricht 
http://www.eburonen.nl/ 

eburonen@eburonen.nl           

https://www.facebook.com/groups/176519392472776/
mailto:eburonen@eburonen.nl
mailto:eburonen@eburonen.nl
http://www.eburonen.nl/
mailto:eburonen@eburonen.nl

