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

Lid worden?
Lijkt het je leuk om activiteiten voor de jeugd uit Buggenum en Haelens Broek samen met andere JCR-leden te
organiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou! De Jeugdcontactraad is namelijk altijd op zoek naar nieuwe leden met
frisse ideeën! Lid worden is mogelijk vanaf een leeftijd 16 jaar. Voor meer informatie, kijk op de JCR-website of
neem contact op met het secretariaat.

Sint Maarten
Op zaterdag 10 november wordt het traditionele Sint Maartensfeest gevierd. Om 18:00 uur worden de
deelnemers verwacht op het kerkplein voor de St. Aldegundiskerk in Buggenum. Hierna volgt een kort
welkomstwoord en vervolgens de beoordeling, door de jury, en prijsuitreiking van de zelfgemaakte lampionnen.
Er zullen prijzen worden uitgereikt voor de origineelste lampion, lampions gemaakt van veldvruchten, en lampions
gemaakt van andere materialen. Dus ben creatief, en creëer de mooiste lampion! Omstreeks 18:30 uur zal in
optocht worden vertrokken vanaf het kerkplein, via Dorpsstraat, naar de Sint Maartenshoop aan de Groezeweg.
De stoet wordt begeleid door drumband “Excelsior”, Sint Maarten met paard, en JCR-leden. De brandstapel zal
vervolgens door Sint Maarten worden ontstoken. De aanwezigen worden getrakteerd op heerlijke oliebollen en
warme chocomel. Het einde van het Sint Maartensfeest staat gepland om uiterlijk 20:00 uur.
Deelname is geheel op eigen risico! Het meenemen en gebruik van vuurpotten, fakkels, vuurwerk en spuitbussen
is ten strengste verboden! Hierop zal door de aanwezige JCR-leden streng worden gecontroleerd en gehandhaafd.

Sinterklaasintocht- en actie
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan….
Op zondagmiddag 18 november zullen de Sint en Pieten weer een bezoek brengen aan Buggenum. Jullie
worden verzocht om rond 14:00 uur aanwezig te zijn aan de Maas bij café-zaal “’t Veerhuis”. Sint en zijn Pieten
zullen hier aanmeren met hun pakjesboot, om vervolgens voet aan wal zetten. Hierna gaan zij onder begeleiding
van fanfare “Excelsior” naar gemeenschapshuis “de Roffert”. Vervolgens zal in “de Roffert” samen met de Sint en
Pieten een gezellig feestje worden gevierd. Na het feest ontvangen de kinderen, uit Buggenum en het Haelens
Broek, tot en met groep 8 van de basisschool een lekkere traktatie. Het einde van het feest staat gepland om
uiterlijk 16:15 uur.
Dit jaar wordt weer een tekenwedstrijd georganiseerd. Alle kinderen mogen één mooie tekening (dus geen
kleurplaat) maken voor Sinterklaas en zijn Pietermannen. De mooiste tekening per groep wordt beloond met een
prijs. De tekening, voorzien van (voor)naam, leeftijd en groep, kan tot en met vrijdag 16 november worden
ingeleverd bij: Freek Emonts, Berikstraat 38, Buggenum.
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Voor een (vrijwillige) bijdrage in de kosten ontvangen jullie een envelop. Deze envelop wordt op woensdag 14
november vanaf 18:00 uur tijdens de jaarlijkse Sinterklaasactie, door de leden van de Jeugdcontactraad, bij u
opgehaald. Mochten wij u thuis niet aantreffen, dan kunt u de envelop altijd bij een van de bestuursleden van de
Jeugdcontactraad inleveren. Ook is het mogelijk om een bijdrage over te maken via het bankrekeningnummer
NL17RABO0123475996. Alvast bedankt voor de medewerking!

Themamiddag
In de kerstvakantie zal de Jeugdcontactraad opnieuw een themamiddag organiseren. Deze themamiddag zal
plaatsvinden op vrijdagmiddag 28 december. Verdere informatie over de invulling van deze middag volgt via de
JCR-Facebookpagina en in de volgende nieuwsbrief Noteer deze datum alvast in jullie agenda; het belooft
namelijk een leuke middag te gaan worden..

Nieuwsbrief per mail
Het is mogelijk om de nieuwsbrief van de Jeugdcontactraad in je mailbox te ontvangen. Mocht je gebruik willen
maken van deze extra service, stuur dan een mail naar het secretariaat. De nieuwsbrief zal overigens nog steeds
huis-aan-huis bezorgd worden.

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

Agenda 2018







zaterdag 10-11-2018 (18:00 uur)
woensdag 14-11-2018 (v.a. 18:00 uur)
zondag 18-11-2018 (14:00 uur)
vrijdag 07-12-2018 (19:00 uur)
vrijdag 28-12-2018 (n.n.t.b.)
maandag 31-12-2018 (13:30 uur)

Sint Maarten
Sint Nicolaasactie
intocht Sint Nicolaas
oud papieractie
themamiddag
Zazie rauke
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