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

Koningsdag
Op donderdag 27 april a.s. vinden de festiviteiten met Koningsdag plaats, welke worden georganiseerd door de
Jeugdcontactraad. Wij willen er dit jaar een mooi feest van gaan maken. Het programma is als volgt:
 09:30 uur: Alle deelnemende kinderen en fanfare en drumband “Excelsior” worden verwacht op het plein
voor gemeenschapshuis "de Roffert". Het is de bedoeling dat de kinderen zichzelf en/of hun vervoersmiddel
(fiets, driewieler, skelter, bolderkar, step etc.) versieren in de sfeer van Koningsdag. De drie mooist versierde
vervoersmiddelen en/of personen ontvangen een prijs! Hierna zullen de deelnemers, onder begeleiding van
fanfare en drumband “Excelsior” naar het kerkplein gaan.
 09:40 uur: Fanfare en drumband “Excelsior” zullen hun muzikale uitvoering van Nederlandse volkslied "Het
Wilhelmus" ten gehore brengen. Op het kerkplein ontvangen de kinderen een traktatie.
 10:00 uur: Start ochtendprogramma (voor de jeugd tot en met de brugklassers).
 12:30 uur: Brunch voor alle deelnemers van de ochtendactiviteit op en rond het kerkplein.
 13:30 uur: Start middagprogramma (voor de jeugd tot en met de brugklassers).
 16:00 uur: Prijsuitreiking en afsluiting.
Gezien het groots opgezette programma
verwachten wij uw volledige medewerking om
deze dag te doen slagen voor jong en oud.
Deelname
aan
onderstaande
activiteiten
geschiedt geheel op eigen risico. Alvast allemaal
bedankt voor jullie medewerking en een leuke
Koningsdag toegewenst. Aan alle inwoners van
Buggenum wordt vriendelijk verzocht om in
verband met deze festiviteiten te vlaggen op
Koningsdag. Tijdens de Koningsdag worden
verschillende Buggenumse straten tijdelijk voor
alle verkeer, behalve voetgangers, afgesloten. Het
verzoek om hier rekening mee te houden.

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”! Deze avond is uitermate geschikt voor de jeugd en jongeren,
maar ook alle andere geïnteresseerde zijn van harte welkom. Verdere informatie volgt!

Zeskamp
Op zondag 25 juni a.s., vanaf omstreeks 10:30 uur, organiseert de Jeugdcontactraad, samen met schutterij Sint
Aldegundis, een groots opgezette zeskamp voor jong en oud. Een gezellige en sportieve activiteit om samen met
jouw vereniging, buurt, familie, vriendenclub of bedrijf aan deel te nemen! Deze zeskamp zal worden gehouden
op het Buggenumse evenemententerrein "de Klink". De prijsuitreiking zal op die dag omstreeks 17:00 uur
plaatsvinden. Voor de opgave vragen wij een eigen bijdrage van slechts € 10,00 per team. Teams bestaande uit
7 personen en een coach (welke niet deelneemt aan de spellen, maar uitsluitend zijn team zal coachen) kunnen
zich aanmelden. De teams zullen in drie categorieën worden ingedeeld: mini's (6 t/m 10 jaar), junioren (11 t/m 15
jaar) en senioren (vanaf 16 jaar).
Dus stel snel een team samen en meld je aan door het opgaveformulier vóór 21 mei a.s. in te leveren bij
Freek Emonts, Berikstraat 38 in Buggenum. Ook het deelnamegeld dient bij opgave te worden voldaan. Nadere
informatie met speluitleg en reglement volgt via de coach. De deelname aan dit evenement geschiedt geheel op
eigen risico!
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier zeskamp Buggenum
Onderstaande personen willen graag deelnemen aan de zeskamp op 25 juni 2017 in Buggenum.
Naam team
Naam deelnemer

Leeftijd

Geslacht

Adres

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naam coach

Leeftijd

Geslacht

Adres

Telefoonnr.

E-mailadres

Agenda 2017 (april t/m september)









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)

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
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