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Sint Maarten
Op donderdagavond 10 november jl. heeft het Sint Maartensfeest plaatsgevonden. Het was een geslaagde
avond. Door de jeugd waren mooie lampionnen geknutseld. De uitslag van de lampionnenwedstrijd is als volgt:
 Lampion van veldvruchten:
1e prijs: Sammie Moors, 2e prijs: Arjan Bongaerts, 3e prijs: Beau Clabbers
 Lampion van overige materialen: 1e prijs: Josephine Staal, 2e prijs: Yves Ronckers, 3e prijs: Sem Boonen
 Origineelste lampion:
1e prijs: Jopie Moors
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

Themamiddag: kienen
Vanwege het grote succes tijdens Koningsdag zal de Jeugdcontactraad in de kerstvakantie een kienmiddag
organiseren. Deze themamiddag zal plaatsvinden op woensdagmiddag 28 december a.s. vanaf 13:30 uur in
gemeenschapshuis “de Roffert”. Er zijn leuke prijzen te winnen! Kienkaarten kosten slechts € 0,50 per stuk. Deze
activiteit is bedoeld voor alle jeugd tot 16 jaar uit Buggenum en het Haelens Broek. Ouders zijn welkom als
begeleiding. Het einde van het kienen staat gepland omstreeks 16:00 uur.

Zazie rauke
Op oudejaarsdag, zaterdagmiddag 31 december a.s., wordt, volgens eeuwenoude Buggenumse traditie, langs
de deuren van ondernemers en enkele particulieren in Buggenum gegaan. Daar wordt het Zazie rauke-lied
gezongen, en vervolgens krijgen de deelnemers een kleine traktatie aangeboden. De deelnemers, kinderen tot 13
jaar, vertrekken om 13:30 uur vanaf het kerkplein bij de Sint Aldegundiskerk en worden begeleid door JCR-leden
en ouders. Het einde van deze activiteit is gepland omstreeks 16:00 uur. Met de particulieren en ondernemers die
in de voorgaande jaren meededen, zal door de JCR contact worden opgenomen om nadere afspraken te maken.
Indien er particulieren en/of ondernemers zijn die graag ook willen meedoen aan deze traditionele activiteit
dan kunnen deze zich aanmelden bij Sjaak Lumens,  594576, of Freek Emonts,  06-17622210.
Zazie rauke-lied (“Ich zaeg ut zier rauke”*)
Ich zaeg ut zier rauke,
ich koom al aan gelaupe.
Ich zaeg wal aan den oave wis,
det t’er get gebakke is.
Ister niks gebakke,
den gaef eine korf vol appele.
Is dae korf te klein of te groeet,
den gaef mich eine volle schoeet.
Vrouw, vrouw gaeft, det gae langk laeft.
det gae rieek en zalig waerdj, vrouw, vrouw gaeft.
*) Uit: “Buggenum door de eeuwen heen”, volgens H. Welters (1877)

Oud papieractie
Op vrijdag 6 januari a.s. zal de Jeugdcontactraad weer vanaf 19:00 uur oud papier ophalen in Buggenum en het
Haelens Broek. Wij vragen u vriendelijk het papier goed te bundelen en tijdig op een duidelijk zichtbare plaats neer
te zetten. Daarnaast het verzoek om het papier in dozen en/of gebundeld aan te bieden en dus niet verpakt in
plastic. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Nieuwjaarstreffen voor alle Buggenumse inwoners
Ook in 2017 zal, na de geslaagde editie van 2016, weer een nieuwjaarstreffen voor alle inwoners van Buggenum
worden georganiseerd door gemeenschapshuis “de Roffert”. Het nieuwjaarstreffen vindt plaats op zondag 8
januari a.s. in “de Roffert” en de aanvang is om 15:00 uur. Ook de Jeugdcontactraad juicht dit mooie initiatief toe
en nodigt alle Buggenummers, jong en oud, uit voor deze gezellige middag!
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Disco
Op vrijdagavond 17 februari a.s. vindt van 19:00 tot 22:00 uur een disco plaats in gemeenschapshuis “de
Roffert”. De disco zal in het teken staan van de ‘vastelaovendj’, dus kom verkleed in jouw mooiste carnavalspakje!
Onder andere de jeugdprins(es), jeugdraad en prins van C.V. “De Halve Gare” zullen ook aanwezig zijn. Verdere
informatie volgt nog via de JCR-website en JCR-Facebookpagina.
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vrijdag 06-01-2017 (19:00 uur)
zondag 08-01-2017 (15:00 uur)
vrijdag 03-02-2017 (19:00 uur)
vrijdag 17-02-2017 (19:00 uur)
vrijdag 03-03-2017 (19:00 uur)
zaterdag 25-03-2017 (9:30 uur)
maandag 27-03-2017 (18:00 uur)
donderdag 06-04-2017 (v.a. 18:00 uur)
vrijdag 07-04-2017 (19:00 uur)
zondag 16-04-2017 (10:30 uur)
donderdag 27-04-2017 (9:30 uur)
vrijdag 05-05-2017 (19:00 uur)
vrijdag 02-06-2017 (19:00 uur)
vrijdag 16-06-2017 (19:30 uur)
zondag 25-06-2017 (10:00 uur)
vrijdag 07-07-2017 (19:00 uur)
vrijdag 04-08-2017 (19:00 uur)
vrijdag 01-09-2017 (19:00 uur)
maandag 02-10-2017 (18:00 uur)
vrijdag 06-10-2016 (19:00 uur)
vrijdag 27-10-2017 (v.a. 18:00 uur)
vrijdag 03-11-2017 (19:00 uur)
vrijdag 10-11-2017 (18:15 uur)
woensdag 15-11-2017 (v.a. 18:00 uur)
zondag 19-11-2017 (14:00 uur)
vrijdag 01-12-2017 (19:00 uur)
zondag 31-12-2017 (13:30 uur)

oud papieractie
nieuwjaarsreceptie (organisatie: “de Roffert”)
oud papieractie
disco (thema: carnaval)
oud papieractie
nationale opschoondag
afsluiting knutselavonden (seizoen 2016-2017)
paaseierenverkoop
oud papieractie
paaseieren rapen
Koningsdag
oud papieractie
oud papieractie
thema-avond: jongerentoneel “Het scherm open” Heibloem
zeskamp (i.s.m. schutterij St. Aldegundis)
oud papieractie
oud papieractie
oud papieractie
start knutselavonden (seizoen 2017-2018)
oud papieractie
spokentocht
oud papieractie
Sint Maarten
Sint Nicolaasactie
intocht Sint Nicolaas
oud papieractie
Zazie rauke

Wij willen iedereen bedanken die dit jaar heeft
deelgenomen aan onze activiteiten. Bovendien een
speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers,
particulieren, bedrijven, verenigingen en organisaties
die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan het
welslagen van deze activiteiten! Wij hopen ook in 2017
weer een beroep op jullie te mogen doen.
Leden en dagelijks bestuur van Jeugdcontactraad
Buggenum wensen iedereen prettige feestdagen en een
gezond, gelukkig en geweldig 2017!
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