JEUGDCONTACTRAAD BUGGENUM
OPGERICHT IN 1970
SECRETARIAAT:  BERIKSTRAAT 38, 6082 AN BUGGENUM  06-17622210 @ freekemonts@gmail.com
WEBSITE: www.jeugdcontactraad.nl
FACEBOOK: http://www.facebook.com/jcrbuggenum
IBAN-NR.: NL17RABO0123475996
KvK-NR.: 41068084

Rabobank Clubkas Campagne
Hartelijk dank aan iedereen die afgelopen weken zijn of haar stemmen heeft uitgebracht op de Jeugdcontactraad
tijdens de Rabobank Clubkas Campagne! Uiteraard zullen wij het bedrag gaan gebruiken voor het organiseren
van activiteiten voor de jeugd uit Buggenum en het Haelens Broek. Bovendien willen wij Rabobank Peel, Maas en
Leudal bedanken voor dit mooie initiatief en gebaar.

Paaseierenactie en paaseieren rapen
Op eerste paasdag, zondag 16 april a.s., zal de paashaas Buggenum komen bezoeken. Voor een goede gang
van zaken worden belangstellenden verzocht om die dag om 10:30 uur aanwezig te zijn op het kerkplein in
Buggenum. Hierna gaan wij onder begeleiding van drumband “Excelsior” naar de locatie waar de paaseieren
verstopt zijn. De volgorde van de stoet zal hierbij zijn: 1. drumband “Excelsior”; 2. paashaas; 3. kinderen, ouders
en andere belangstellenden. Na een korte toespraak kunnen de deelnemende kinderen (0 jaar t/m groep 8 van
de basisschool), onder begeleiding van de paashaas, eieren gaan zoeken.
Voor een bijdrage in de onkosten zal op donderdag 6 april de jaarlijkse paaseierenactie plaatsvinden. De leden
van de Jeugdcontactraad zullen u dan thuis, vanaf ca. 18:00 uur, heerlijke paaseieren komen aanbieden. Deze
gekleurde en gekookte eieren kosten slechts € 2,50 per doosje van 10 stuks. Indien u dan niet thuis bent, bestaat
de mogelijkheid om tot en met 15 april a.s. alsnog paaseieren van de Jeugdcontactraad te kopen bij Bakkerij
Pomp (Bergstraat 5) en Hendrikx 2-wielers (Heerweg 10). Personen die meer dan 100 eieren willen kopen, kunnen
deze rechtstreeks bestellen via Sjaak Lumens, Margrietstraat 3,  0475-594576. Dit alles geldt uiteraard zolang
de voorraad strekt! Alvast bedankt voor uw steun en medewerking.

Koningsdag
Op donderdag 27 april a.s. is het Koningsdag! De Jeugdcontactraad zal op deze dag tussen 9:30 uur en 16:00
uur wederom activiteiten organiseren op het kerkplein in Buggenum. Aangezien Koningsdag weer in de
meivakantie valt, willen wij jullie vragen om jullie aan te melden voor deelname aan de Koningsdagactiviteiten via
het aanmeldformulier. Zo krijgen wij enig inzicht in het aantal kinderen dat mee zal doen tijdens deze Koningsdag
in Buggenum. Wij willen er dit jaar weer een mooi feest van gaan maken! Verdere gegevens over het definitieve
programma tijdens Koningsdag volgen over enkele weken via een nieuwe JCR-nieuwsbrief. Indien jullie
meedoen aan de Koningsdagactiviteiten, willen wij jullie vragen om dit formulier (zie ommezijde) vóór 10
april a.s. in te leveren bij Anja Baats, Holstraat 30, Buggenum.

Nieuwsbrief Jeugdcontactraad Buggenum april 2017

JEUGDCONTACTRAAD BUGGENUM
OPGERICHT IN 1970
SECRETARIAAT:  BERIKSTRAAT 38, 6082 AN BUGGENUM  06-17622210 @ freekemonts@gmail.com
WEBSITE: www.jeugdcontactraad.nl
FACEBOOK: http://www.facebook.com/jcrbuggenum
IBAN-NR.: NL17RABO0123475996
KvK-NR.: 41068084

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgavenformulier Koningsdag Buggenum
Onderstaande personen willen graag deelnemen aan de Koningsdagactiviteiten, georganiseerd door
Jeugdcontactraad Buggenum, op 27 april 2017 in Buggenum.
Naam deelnemer

Geslacht (m/v)

Adres

Leeftijd

1.
2.
3.

Oud papieractie
Op vrijdag 7 april a.s. zal de Jeugdcontactraad weer vanaf 19:00 uur oud papier ophalen in Buggenum en het
Haelens Broek. Wij vragen u vriendelijk om het papier 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 te verpakken in plastic.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Thema-avond: jongerentoneelavond
Op vrijdagavond 16 juni (aanvang: 19:30 uur) brengen de jeugdleden van toneelvereniging “Het scherm open”
uit Heibloem een toneelopvoering op de planken in gemeenschapshuis “de Roffert. Dus wil jij een avondje lachen,
gieren, brullen? Kom dan op 16 juni naar “de Roffert”! Nadere informatie wordt vermeld in de volgende nieuwsbrief.

Zeskamp
Op zondag 25 juni a.s., vanaf omstreeks 10:00 uur, organiseert de Jeugdcontactraad, samen met schutterij Sint
Aldegundis, een groots opgezette zeskamp voor jong en oud. Een leuke activiteit om samen met jouw vereniging,
buurt of vriendenclub aan deel te nemen! Verdere info en het opgavenformulier volgen in de volgende nieuwsbrief.

Agenda 2017 (april t/m juni)









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)

paaseierenverkoop
oud papieractie
paaseieren rapen
Koningsdag
oud papieractie
oud papieractie
thema-avond: jongerentoneel “Het scherm open” Heibloem
zeskamp (i.s.m. schutterij St. Aldegundis)
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