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 vrijdag 27 april vinden de festiviteiten met Koningsdag plaats,
welke worden georganiseerd door de Jeugdcontactraad. Wij willen
er een mooie dag van gaan maken. Het programma is als volgt:
 09:15 uur: Deelnemers worden verwacht op het plein voor
gemeenschapshuis "de Roffert". Het is de bedoeling dat de
kinderen zichzelf en/of hun vervoersmiddel (fiets, skelter, etc.)
versieren in de sfeer van Koningsdag. De drie mooist versierde
vervoersmiddelen en/of personen ontvangen een prijs!
 09:30 uur: In optocht zal naar het kerkplein worden gegaan.
 09:45 uur: Welkomstwoord, en jeugdfanfare “Excelsior” zal
enkele nummers en hun muzikale uitvoering van "Het Wilhelmus" ten gehore brengen.
 10:00 uur: Start ochtendprogramma op het kerkplein (voor de jeugd tot en met de brugklassers).
 12:30 uur: Friet met snack voor alle deelnemers aan de ochtendactiviteiten.
 13:30 uur: Start middagprogramma op het kerkplein (voor de jeugd tot en met de brugklassers).
 15:45 uur: Afsluiting.
Indien je mee wilt doen aan de Koningsdagactiviteiten, dan willen wij je vragen om dit formulier vóór 18 april in te
leveren bij Freek Emonts (Berikstraat 38). Alle inwoners van Buggenum wordt vriendelijk verzocht om te vlaggen
op Koningsdag. Tijdens Koningsdag wordt het kerkplein en een gedeelte van de Dorpsstraat ter hoogte van de
Sint Aldegundiskerk tijdelijk afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Het verzoek is om hier rekening
mee te houden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Leeftijd

1.
2.
3.
Themamiddag
Op vrijdagmiddag 11 mei (in het Hemelvaartsweekend) staat een themamiddag gepland! Wij gaan dan
GlowGolfen in Weert! Deze glow-in-the-dark minigolfbaan is een ware adventuretocht langs rivieren, woestijnen
en prachtige oceanen. Deze activiteit is bestemd voor alle jeugdigen vanaf 5 jaar. Om 13:00 uur zullen wij
vertrekken vanaf “de Roffert”. Het is de verwachting dat wij omstreeks 17:30 uur terug zijn in Buggenum. JCRleden zullen zorgen voor het vervoer van de deelnemers, en voor de begeleiding van de kinderen tijdens het
golfen. Indien je mee wilt doen, dien je onderstaand formulier samen met de deelnamekosten à € 5,00 vóór 1 mei
in te leveren bij Freek Emonts (Berikstraat 38). Deelname geschiedt geheel op eigen risico!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier themamiddag
Onderstaande personen willen graag deelnemen aan de themamiddag, georganiseerd door de Jeugdcontactraad,
op 11 mei.
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 (april t/m juli)








vrijdag 27-04-2018 (9:15 uur)
Koningsdag
vrijdag 04-05-2018 (19:00 uur)
oud papieractie
vrijdag 11-05-2018 (13:00 uur)
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”
vrijdag 06-07-2018 (19:00 uur)
oud papieractie
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