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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. 

 

 

Vorige activiteiten 
 
NLDoet 
Op zaterdag 22 maart vond NLDoet plaats. Veel ouders hadden zich aangemeld om mee 
te helpen om allerlei klusjes in het scoutingsgebouw te doen. Er werden tegels gelegd, 
gesnoeid, gepoetst. Het resultaat mocht er zijn. Natuurlijk werden de harde werkers 
verrast met een lekkere lunch. Nogmaals, iedereen bedankt voor de hulp!   

 
Bivak voor bevers en welpen 
Op 4 april was het dan zover. Het bivak waarin de bevers en welpen alvast konden 

oefenen voor het zomerkamp. En wel twee nachten! Natuurlijk werd in het gebouw 
geslapen en niet in tenten, maar dat mocht de pret niet drukken. Het weekend was 
volgepakt met allerlei leuke activeiten zoals wandelen, krijttekeningen maken, spelletjes, 
knutselen, avonturen beleven en natuurlijk tot slot ’s avonds marshmallows smelten 
boven het kampvuur. Het was een erg leuk weekeinde! Onze bevers en scouts zijn in 
ieder geval helemaal klaar voor het zomerkamp. 
 

          
 
 

  



Bezoek Gaia Park 
Zaterdag 12 april was het KidsParty in Gaiazoo in Kerkrade. Natuurlijk mochten onze 
Eburonen niet ontbreken op deze dag. Met een grote bus, vol met enthousiaste bevers en 
welpen, vertrokken we ’s morgensvroeg naar Gaiazoo. Alle dieren werden gedurende de 
dag bezocht en de bevers en welpen hadden reuze pret. Zo gingen we ook naar de 
speeltuinen in het park. Aan het einde van de dag was er een grote show met alle 
kinderen van de scouting, waarna we allemaal met de bus weer richting Maastricht 
vertrokken. Het was een leuke, maar ook erg vermoeiende dag!  
 

       
 
 

Komende weken 
En ook de komende weken gaan we weer leuke dingen doen met de bevers en de 
welpen. Zo gaan we bijvoorbeeld zaterdag 10 mei met zijn allen naar het bos om daar 
een geocache te zoeken. En daarna is het nog maar een dikke maand voordat we weer 

op zomerkamp vertrekken. We gaan dit jaar naar een camping in Wylre waar we weer 
allemaal leuke dingen gaan meemaken.  
 

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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