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Verslag vorige activiteit Zomerkamp

Op zaterdag 29 juni vertrokken de kinderen van scouting De Eburonen op kamp naar de
boerderijkamping in Epen. Nadat de tenten waren opgezet en alle kinderen waren
aangekomen, werd eerst eens de omgeving verkend. Er waren koeien, geitjes, pony’s,
kippen etc. Alles wat je op een echte boerderij zou verwachten. Verder werden er allerlei
spelletjes gedaan en vooral veel plezier gemaakt.

Start nieuw programma

Vanaf zaterdag 31 augustus zijn we weer van start gegaan met ons nieuwe programma.
Zo gingen we bijvoorbeeld lekker naar de Maas om allerlei leuke waterspelletjes te doen.

En de komende weken gaan we bij scouting De Eburonen nog veel meer leuke dingen
doen met de bevers en welpen. We gaan er weer een grandioos jaar van maken.
Voor meer foto’s check facebook

Natuurwerkdag

Zaterdag 2 november gaan we de hele ochtend klussen in de natuur. Bomen omhakken,
hout sprokkelen, takjes zagen, noem maar op. Samen met de CNME trekken we de
natuur in en de bevers en de welpen mogen helpen.

Sinterklaas op de boot

Sinterklaas is weer bijna in het land. Zaterdag 16 november komt hij met zijn boot aan in
Maastricht. En wij gaan Sinterklaas tegemoet varen. We gaan 's morgensvroeg aan boord
en varen een stukje over de Maas op zoek naar sint en zijn pieten.

Een nachtje slapen

In het weekeind van 9 op 10 november blijven alle bevers en welpen weer een nachtje
slapen in het gebouw. Overdag gaan we leuke dingen doen. Zo komen de kinderen van
De Maaskluivers ons een bezoekje brengen en gaan we samen met hen leuke dingen
beleven.

Sinterklaas op bezoek

En ook Sinterklaas slaat ons gebouw niet over. Zaterdag 30 november komt hij een
bezoekje brengen aan de bevers en welpen van De Eburonen.

Oliebollen

En de laatste dag van het jaar gaan we weer onze oliebollen bakken. Interesse? Mail ons
op: oliebollen@eburonen.nl

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

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

