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In deze nieuwsbrief alvast een kleine terug- en vooruitblik.... 

We kunnen verklappen dat er weer heel veel leuke en spannende 
activiteiten gepland staan. Jullie zullen het de komende tijd allemaal horen 

wat we voor jullie allemaal in petto hebben. 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op 5 januari kwamen alle scouts na een fijne kerstvakantie weer bij elkaar.  En dit keer 
voor een wel heel leuke activiteit: het mini-Preuvenemint. Iedereen had die dag samen 
met zijn papa en/of mama iets lekkers mogen maken en we gingen dat ’s avonds samen 
proeven. We begonnen eerst met een wandeling in Itteren en daarna gingen we naar het 
scoutinggebouw waar iedereen al het lekkers ging klaarzetten. Er was voldoende voor 
iedereen. Iedereen had super zijn best gedaan en het was allemaal echt heerlijk. Nadat 
we allemaal ons buikje vol hadden, zijn er nog een aantal nieuwe scoutingleden 
geinstalleerd.  
 

     
 

 

Carnavalsbal 
Ons carnavalsfeest komt er aan. Nog even wachten en dan is het zover! Komende 
zaterdagmiddag 22 februari van 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur! In ons eigen gebouw 
aan de Ankerkade! We maken er een echte springmiddag van, voor en door kinderen, 
met leuke carnavalsmuziek voor iedereen, iets te drinken, te snoepen én optredens van 
alle leden. Iedere speltak verzorgt een optreden/dansje, maar je mag natuurlijk ook een 
optreden verzorgen met je vader, moeder, broertje, zusje, opa, oma of vriendjes. Alles 
mag..... Laat het wel even weten aan een van je stafleden als je van plan bent om zelf 
nog iets te doen tijdens de middag. En de hele familie is natuurlijk welkom. Jong en oud! 
 

 
 

NLDOET 
Op zaterdag 22 maart nemen we deel aan NLDoet. NLDoet is de grootste 
vrijwilligersactie van ons land en wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Wij hebben 

een tijdje geleden ons gebouw opgegeven en we hebben geld om te klussen gekregen.  
Ben je een beetje handig of heb je gewoon zin om ons een handje te komen helpen? 
Kom dan zaterdagochtend 22 maart naar de scouting en kom ons helpen! Elke hulp is 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=822&bih=846&tbm=isch&tbnid=2RXNhlCzCtJP8M:&imgrefurl=http://members.upc.nl/h.vanwitzenburg1/carnaval.htm&docid=DTFAa5syC0zcJM&imgurl=http://members.upc.nl/h.vanwitzenburg1/carnaval/carnaval1.gif&w=240&h=151&ei=26b8UsX_CevNygOTpoHYBg&zoom=1&ved=0CIEBEIQcMAo&iact=rc&dur=671&page=2&start=10&ndsp=15


welkom en we vinden voor iedereen wel een klusje. Natuurlijk wordt er gezorgd voor een 
hapje en een drankje. Kan je maar eventjes die dag? Ook geen probleem! Zoals al eerder 
gezegd is iedere hulp welkom. Opgeven kan via dit e-mailadres eburonen@eburonen.nl 
of via een van de stafleden. We willen rond 10 uur beginnen met klussen.  
 
 

Komende weken 
En de komende weken gaan we bij scouting De Eburonen nog veel meer leuke dingen 
doen met de bevers en welpen. Zo staat er in april weer een bivak op het programma 
waarbij alle kindjes blijven slapen bij de scouting en natuurlijk ons jaarlijks zomerkamp. 
We hebben alweer een mooi plekje gevonden waar we dit jaar onze tenten gaan opslaan. 
Hierover in de volgende nieuwsbrief meer. En er is nog veel meer, maar daarover later 
meer….. 
 

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. 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           
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