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Rabobank Clubkas Campagne 2017
Waarschijnlijk hebben jullie al gehoord van de Rabobank Clubkas Campagne. Dit is een initiatief van Rabobank
Peel, Maas en Leudal om het lokale verenigingsleven te ondersteunen. Ook Jeugdcontactraad Buggenum doet
mee met deze actie.
 Waarom jouw steun?
Jarenlang is het ons gelukt om met de middelen die we hadden onze activiteiten te organiseren en bekostigen.
Alle economische perikelen raken echter ook een kleine, lokale stichting als de Jeugdcontactraad. Daarom zijn
we blij met deze kans die voor extra inkomsten kan zorgen.
 Belangrijk?
Voor de Jeugdcontactraad is jouw stem heel belangrijk. Onze doelstelling is immers het organiseren van
betaalbare, laagdrempelige activiteiten voor alle jeugdigen uit Buggenum en Haelens Broek. In de toekomst willen
wij hieraan vasthouden en daar kan jouw stem aan bijdragen!
 Hoe werkt het?
Leden van de Rabobank Peel, Maas en Leudal kunnen stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete vereniging
of stichting. Je mag maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen. Deze stemmen zijn geld waard.
Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging
of stichting.
 Hoe kan je stemmen?
Rabobank-leden ontvangen voor de stemperiode een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Via de website
van de Rabobank kunnen de leden tijdens de stemperiode hun stem(men) uitbrengen. Ieder Rabobank-lid mag
maximaal 5 stemmen uitbrengen, met een maximum van 2 stemmen per vereniging of stichting van jouw voorkeur.
Jouw stemmen uitbrengen op Jeugdcontactraad Buggenum kan tussen 13 maart en 26 maart 2017!
Voor meer informatie zie: https://sites.rabobank.nl/pml/Clubkas/
Alvast hartelijk voor jullie steun namens alle kinderen van Buggenum en Haelens Broek, en dagelijks bestuur en
leden van de Jeugdcontactraad!
STEUN DE JEUGD EN GEEF JOUW STEM(MEN) AAN JEUGDCONTACTRAAD BUGGENUM!
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Nationale opschoondag 2017 - actie “Buggenum schoon”
Op zaterdagochtend 25 maart a.s. organiseert de Jeugdcontactraad Buggenum, in samenwerking met gemeente
Leudal, een grote opschoonactie in en rondom Buggenum. Zwerfvuil is een groot probleem. Naast het
beeldverstorende effect, kunnen mensen en dieren gewond raken door weggegooid plastic, glas en andere
rommel. Het is een goed initiatief om ons ervan bewust te worden dat het achteloos wegwerpen van bijvoorbeeld
verpakkingsmateriaal niet alleen een onverzorgde indruk maakt, maar vooral ook onze leefomgeving onnodig
belast met onverteerbaar materiaal. Door samen de schouders te zetten onder het realiseren van een schone
omgeving, ontstaat een algemeen positiever gevoel over de openbare ruimte en dat willen we toch allemaal. Deze
opruimactie is vooral bedoeld voor de kinderen van de basisschool Antonius en de brugklassers, maar ouders en
andere vrijwilligers zijn uiteraard ook van harte welkom. Doe dus allemaal mee aan deze opschoondag,
zodat wij samen Buggenum nog mooier kunnen maken! Het programma op zaterdag 25 maart is als volgt:
 09:30 uur:
samenkomst op het kerkplein: samenstellen van groepen en routeverdeling
 09:45-11:45 uur: ophalen van zwerfvuil onder begeleiding van leden van de Jeugdcontactraad
 11:45 uur:
terugkomst op het kerkplein en inname van het opgehaalde zwerfvuil
 12:00 uur:
napraten en genieten van een versnapering
 12:30 uur:
einde opruimactie.
Een bolderkar of kruiwagen is een handig hulpmiddel om mee te nemen tijdens deze opschoonactie! De overige
hulpmiddelen worden beschikbaar gesteld door de gemeente. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Afsluiting knutselseizoen 2016-2017
Op maandagavond 27 maart a.s. vindt de afsluiting van het knutselseizoen 2016-2017 plaats in
gemeenschapshuis “de Roffert”. Ter gelegenheid van deze afsluiting wordt een verrassende activiteit
georganiseerd voor de kinderen en andere belangstellenden. Deze activiteit begint om 18:30 uur en duurt tot ca.
20:30 uur.

Agenda 2017 (maart/april)








zaterdag 25-03-2017 (9:30 uur)
maandag 27-03-2017 (18:30 uur)
donderdag 06-04-2017 (v.a. 18:00 uur)
vrijdag 07-04-2017 (19:00 uur)
zondag 16-04-2017 (10:30 uur; tijdstip onder voorbehoud)
donderdag 27-04-2017 (9:30 uur)

nationale opschoondag
afsluiting knutselavonden (seizoen 2016-2017)
paaseierenverkoop
oud papieractie
paaseieren rapen
Koningsdag
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