
Nieuwsbrief Scouting de Eburonen 
     April – Mei 2013 
 

 
Verslag vorige activiteit 
Zaterdag 16 maart hebben onze bevers en welpen heel hard geklust tijdens NLDoet. Er 
kwamen ook ouders helpen, samen hebben we een hoop werk verzet waarvoor heel veel 
dank!  Tevens bedanken wij de volgende sponsoren: Mosa tegels, Verfhandel Heuts en 
klussenbedrijf Partoens. Heel hartelijk dank allemaal! 

 

 
 
Voor meer foto’s check facebook 

 
Oefenbivak 
Op zaterdag 13 april was het tijd voor onze oefenbivak. De bevers sliepen dit keer in ons 
eigen gebouw en de welpen buiten in een tent. Het was hartstikke gezellig. Er werden  
allerlei spelletjes gedaan, gewandeld, de natuur rond ons scoutinggebouw verkend, een 
bezoekje aan de speeltuin gebracht en natuurlijk ’s avonds lekkere marshmallows 
gegeten bij het kampvuur. Het was een super gezellig weekend en we kijken uit naar 
onze zomerkamp op 29 juni! 
 

    
 

Scouting-activeiten voor mei 
Voor mei staan er ook nog een aantal andere leuke dingen op het programma voor onze 
leden.  Maar ook niet leden zijn vrijblijvend welkom want zo is er zaterdag 25 mei weer 
een grote groepsactiviteit in en rondom het gebouw. We gaan die ochtend dan allemaal 
leuke, spectaculaire en spannende dingen beleven want we gaan op avontuur met 

Jungle book. Akela maakt jullie wegwijs in de jungle dus hopelijk zijn jullie 

avontuurlijk ingesteld! 

https://www.facebook.com/groups/176519392472776/


 
Let goed op: zaterdag 4 mei is er geen scouting. 

 

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.  

 
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 
Zaterdag 4 mei is er geen scouting. 

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