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Wijzigingen dagelijks bestuur
Met ingang van 22 juni jl. hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden binnen het dagelijks bestuur van
Jeugdcontactraad Buggenum. Vanaf genoemde datum is het secretariaat in handen van Freek Emonts. De
contactgegevens van de Jeugdcontactraad worden hiermee als volgt:
Jeugdcontactraad Buggenum
p/a Berikstraat 38
6082 AN Buggenum
T: 06-17622210
E: freekemonts@gmail.com
Freek neemt het stokje over van zijn vader Henk Emonts. Namens dagelijks bestuur en leden wordt Henk bedankt
voor zijn grote en trouwe inzet als secretaris de afgelopen tien jaar. Hij zal als lid actief blijven binnen de
Jeugdcontactraad.
Daarnaast zal Frank Tijsen als bestuurslid toetreden tot het dagelijks bestuur. Het bestuur van de
Jeugdcontactraad wordt vanaf heden gevormd door onderstaande personen:
 Huub Vissers, voorzitter
 Sjaak Lumens, penningmeester en plaatsvervangend voorzitter
 Freek Emonts, secretaris en plaatsvervangend voorzitter
 Wendy van Eck, bestuurslid en plaatsvervangend penningmeester
 Frank Tijsen, bestuurslid en plaatsvervangend secretaris

Spokentocht
Op vrijdag 28 oktober a.s. organiseert Jeugdcontactraad Buggenum weer een spannende spokentocht. Deze
activiteit is uitermate geschikt voor families, vriendengroepen en verenigingen. Ook de jongere jeugd en nietBuggenummers zijn van harte welkom om deel te nemen. Deelnemers verzamelen vanaf 18:00 uur op het
Kerkplein in Buggenum. De exacte vertrektijd per groep zal telefonisch bekend worden gemaakt bij de
groepsleider. De deelnamekosten bedragen slechts € 9,00 per persoon, inclusief een lekkere versnapering.
Opgave is mogelijk door het bijgevoegde formulier (zie
verderop in deze nieuwsbrief) samen met de deelnamekosten
in te leveren bij Freek Emonts, Berikstraat 38, Buggenum. Om
organisatorische redenen kan een groep uit maximaal acht
personen bestaan. Deelnemers tot 16 jaar mogen enkel onder
begeleiding van een volwassene (vanaf 21 jaar) meelopen.
Deelname aan de spokentocht geschiedt volledig op eigen
risico! Het verzoek om één contactpersoon en één reservecontactpersoon per groep aan te stellen, met een mobiel
telefoonnummer waarop deze personen in geval van nood
tijdens de spokentocht te bereiken zijn. Aarzel niet en schrijf
snel in, want het maximaal aantal deelnemers bedraagt 120,
in volgorde van opgave! Opgave is mogelijk tot 25 september
a.s. Bij eventuele vragen kun je contact opnemen met Freek
Emonts.

Spokentocht 2014
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Start knutselseizoen
Op maandagavond 3 oktober a.s. start de Jeugdcontactraad weer met de knutselavonden. Het knutselen vindt
wekelijks plaats van 18:30 tot 20:00 uur op maandagavond in de maanden oktober tot en met maart (ruim 20
avonden) op de zolder van gemeenschapshuis “de Roffert”. Je kunt er van alles timmeren, verven en knutselen:
vogelhuisjes, schilderijen, sieraden, etc. Deze activiteit is bestemd voor kinderen uit Buggenum en het Haelens
Broek van groep 6, 7 en 8 van de basisschool tot en met het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. Tijdens
deze knutselavond worden de kinderen begeleid door leden van de Jeugdcontactraad. De deelnemers kunnen
tijdens de knutselavond kaarten kopen voor € 15,00, waarmee 10 knutselavonden kunnen worden bezocht.
Zonder knutselkaart bedragen de kosten € 2,00 per avond. Deelname aan het knutselen geschiedt geheel op
eigen risico!

Nieuwsbrief per mail
Vanaf heden is het mogelijk om de nieuwsbrief van de Jeugdcontactraad in je mailbox te ontvangen. Mocht je
gebruik willen maken van deze extra service, stuur dan een mail naar het secretariaat (freekemonts@gmail.com).
De nieuwsbrief zal overigens nog steeds huis-aan-huis bezorgd worden.

Agenda 2016
vrijdag 02-09-2016 (19:00 uur)
maandag 03-10-2016 (18:30 uur)
vrijdag 07-10-2016 (19:00 uur)
vrijdag 28-10-2016 (v.a. 18:00 uur)
vrijdag 04-11-2016 (19:00 uur)
woensdag 09-11-2016 (v.a. 18:00 uur)
donderdag 10-11-2016 (18:15 uur)
zondag 13-11-2016 (14:00 uur)
vrijdag 02-12-2016 (19:00 uur)
woensdag 28-12-2016 (13:30 uur)
zaterdag 31-12-2016 (13:30 uur)

oud papieractie
start knutselavonden
oud papieractie
spokentocht
oud papieractie
Sint Nicolaasactie
Sint Maarten
intocht Sint Nicolaas
oud papieractie
themamiddag: kienen
Za-zie-rauke
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier spokentocht
Opgaveformulier voor de spokentocht van Jeugdcontactraad Buggenum op 28 oktober 2016. Het formulier kan
tot 25 september a.s. worden ingeleverd bij Freek Emonts, Berikstraat 38, Buggenum. De opgavekosten à € 9,00
per persoon dienen bij opgave te worden voldaan.
Naam deelnemer

M/V

Leeftijd

Woonplaats

Voorkeur versnapering*

1.

Friet + frikadel/kroket

2.

Friet + frikadel/kroket

3.

Friet + frikadel/kroket

4.

Friet + frikadel/kroket

5.

Friet + frikadel/kroket

6.

Friet + frikadel/kroket

7.

Friet + frikadel/kroket

8.

Friet + frikadel/kroket

Gegevens contactpersoon:

* = doorhalen wat niet van toepassing is

Naam: ..............................................................................................
Adres: .............................................................……………………………
Mobiel nummer: 06-…......................................................................
Handtekening: .......................................................................................

Gegevens reserve-contactpersoon:
Naam: ..............................................................................................
Mobiel nummer: 06-…..............................................................................
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