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Nationale opschoondag 2018 - actie “Buggenum schoon”
Op zaterdagochtend 24 maart organiseert de Jeugdcontactraad, in samenwerking met de gemeente Leudal, een
grote opschoonactie in en rondom Buggenum. Zwerfvuil is een groot probleem. Naast het beeld verstorende effect,
kunnen mensen en dieren gewond raken door weggegooid plastic, glas en andere rommel. Samen kunnen wij
Buggenum weer zwerfafvalvrij maken! Kinderen, jongeren, ouders en andere vrijwilligers zijn van harte
welkom om deel te nemen aan deze opruimactie. Doe dus allemaal mee, zodat wij samen Buggenum nog
mooier kunnen maken! Het programma is als volgt:
 09:30 uur:
samenkomst op het kerkplein: samenstellen van groepen en routeverdeling
 09:45-11:55 uur: ophalen van zwerfvuil onder begeleiding van leden van de Jeugdcontactraad
 11:55 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!

Paaseierenactie en paaseieren rapen
Op eerste paasdag, zondag 1 april, zal de paashaas
Buggenum komen bezoeken. Deelnemers worden 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.
Na een korte toespraak kunnen de deelnemende kinderen (0
jaar t/m groep 8 van de basisschool) uit Buggenum en het
Haelens Broek, samen met de paashaas eieren gaan zoeken.
Voor een bijdrage in de onkosten zal op donderdag 22 maart
de jaarlijkse paaseierenactie plaatsvinden. Leden van de
Jeugdcontactraad zullen u dan thuis, vanaf ca. 18:00 uur, heerlijke paaseieren komen aanbieden. Deze gekleurde
en vers gekookte eieren kosten slechts € 2,50 per doosje van 10 stuks. Indien u niet thuis bent, bestaat de
mogelijkheid om tot en met 31 maart alsnog paaseieren van de Jeugdcontactraad te kopen bij Hendrikx 2-wielers
(Heerweg 10) en fa. Janszen (“de Mulder”) Buggenum (Molenweg 6). Personen die meer dan 100 eieren willen
kopen, kunnen deze rechtstreeks bestellen via Sandra Severens ( 591558). Dit alles geldt uiteraard zolang de
voorraad strekt! Alvast bedankt voor uw steun en medewerking.

Koningsdag
Op vrijdag 27 april is het Koningsdag! De Jeugdcontactraad zal tussen 9:30 uur en ca. 15:30 uur wederom
activiteiten organiseren op het kerkplein in Buggenum. Aangezien Koningsdag in de meivakantie valt, willen wij je
vragen om je aan te melden voor deelname aan de Koningsdagactiviteiten via het aanmeldformulier. Zo krijgen
wij enig inzicht in het aantal kinderen dat mee doet tijdens deze Koningsdag in Buggenum. Wij willen er dit jaar
weer een gezellige dag van gaan maken! Verdere informatie over het definitieve programma tijdens Koningsdag
volgt over enkele weken via de JCR-nieuwsbrief. Indien je mee wilt doen aan de Koningsdagactiviteiten, dan
willen wij je vragen om dit formulier vóór 13 april a.s. in te leveren bij Freek Emonts (Berikstraat 38).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier Koningsdag Buggenum
Onderstaande personen willen graag deelnemen aan de Koningsdagactiviteiten, georganiseerd door de
Jeugdcontactraad, op 27 april in Buggenum.
Naam deelnemer

Geslacht (m/v)

Adres

1.
2.
3.
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Zomerkampweekend
Van vrijdagavond 8 juni (18:00 uur) tot en met zondagmiddag 10 juni (ca. 17:00 uur) a.s. organiseert de
Jeugdcontactraad een kampweekend. De JCR heeft dit jaar de prachtige locatie “’t Uilenest” in Geldrop voor jullie
gereserveerd. Het belooft een onvergetelijk, gezellig weekend vol met geweldige activiteiten te worden. Jeugdigen,
vanaf groep 6 van de basisschool tot en met 16 jaar, uit Buggenum en het Haelens broek kunnen zich aanmelden
via het opgaveformulier. Opgave is mogelijk tot 30 april bij Frank Severens (Berikstraat 33), Anja Baats
(Holstraat 30) of Marloes Bouwmans (Heerweg 12). Gelijktijdig dienen de deelnamekosten à € 30,00 per
persoon te worden voldaan. Verdere informatie ontvangen de deelnemers te zijner tijd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier zomerkampweekend
Onderstaande personen willen graag deelnemen aan het kampweekend, georganiseerd door de
Jeugdcontactraad, op 8, 9 en 10 juni.
Deelnemer 1

Deelnemer 2

1e contactpersoon

2e contactpersoon

Voornaam
Achternaam
Geslacht (m/v)
Adres
Mobiele telefoonnummer
E-mailadres
Naam zorgverzekeraar
Relatienummer zorgverzekering
Eventuele ziekten en/of allergieën
Eventuele diëten
Eventuele medicijnen
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer
Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

Agenda 2018 (maart t/m juni)












donderdag 22-03-2018 (v.a. 18:00 uur)
paaseierenverkoop
zaterdag 24-03-2018 (9:30 uur)
nationale opschoondag
maandag 26-03-2018 (18:30 uur)
afsluiting knutselavonden (seizoen 2017-2018)
zondag 01-04-2018 (10:30 uur)
paaseieren rapen
vrijdag 06-04-2018 (19:00 uur)
oud papieractie
vrijdag 27-04-2018 (9:30 uur)
Koningsdag
vrijdag 04-05-2018 (19:00 uur)
oud papieractie
vrijdag 11-05-2018 (tijdstip n.n.t.b.)
themamiddag
vrijdag 01-06-2018 (19:00 uur)
oud papieractie
vrijdag 08-06 (18:00 uur) t/m zondag 10-06-2018 (17:00 uur) zomerkampweekend
vrijdag 15-06-2018 (19:30 uur)
thema-avond: jongerentoneel “Het scherm
open”
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