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Thema-avond
Op vrijdagavond 15 maart staat de eerste themamiddag van het jaar gepland. Deze keer gaan wij bowlen bij “de
Leistert” in Roggel. Deze activiteit is bestemd voor alle kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. Om 18:30 uur
zullen wij vertrekken vanaf de parkeerplaats van gemeenschapshuis “de Roffert” (verzamelen om 18:25 uur).
Tussen 20:30 en 20:45 uur zullen wij weer terug zijn in Buggenum. JCR-leden zullen zorgen voor het vervoer van
de deelnemers, en voor de begeleiding van de kinderen. Als je mee wilt doen, dien je het opgaveformulier samen
met de deelnamekosten à € 2,00 uiterlijk 8 maart in te leveren bij Freek Emonts, Berikstraat 38 in Buggenum. Het
maximale aantal deelnemers bedraagt 24 in volgorde van opgave.

Nationale opschoondag 2019 - actie “Buggenum schoon”
Op zaterdagochtend 23 maart organiseert de
Jeugdcontactraad, in samenwerking met de gemeente
Leudal, een grote opschoonactie in en rondom Buggenum.
Zwerfvuil is een groot probleem. Naast het
beeldverstorende 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, en 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!

Koningsdag
Op zaterdag 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 uiterlijk 14 april a.s. in te leveren bij Freek Emonts, Berikstraat 38 in Buggenum.

Jeugdcontactraad 50 jaar!
In 2020 bestaat de Jeugdcontactraad alweer 50 jaar! Deze mooie mijlpaal willen wij niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Dit betekent feest! Op zaterdag 12 september 2020 willen wij daarom een jubileumfeest organiseren; met
in de middag activiteiten voor de jeugd, en in de avond een feestavond voor alle inwoners van Buggenum. Noteer
deze datum dan ook alvast in jullie agenda. Verder willen wij aan de Buggenumse verenigingen vragen om hier
rekening mee te houden door geen andere activiteiten te organiseren op deze dag.
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Agenda 2019 (maart t/m juni)













vrijdag 01-03-2019 (19:00 uur)
vrijdag 15-03-2019 (18:30 uur)
zaterdag 23-03-2019 (9:30 uur)
maandag 25-03-2019 (18:30 uur)
vrijdag 05-04-2018 (19:00 uur)
donderdag 11-04-2018 (v.a. 18:00 uur)
zondag 21-04-2019 (10:30 uur)
zaterdag 27-04-2018 (9:30 uur)
vrijdag 03-05-2018 (19:00 uur)
zondag 26-05-2019 (10:00 uur)
vrijdag 07-06-2018 (19:00 uur)
vrijdag 21-06-2018 (19:15 uur)

oud papieractie
thema-avond: bowlen
nationale opschoondag
afsluiting knutselavonden (seizoen 2018-2019)
oud papieractie
paaseierenverkoop
paaseieren rapen
Koningsdag
oud papieractie
zeskamp (i.s.m. schutterij St. Aldegundis)
oud papieractie
thema-avond: jongerentoneel “Het scherm open”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier thema-avond (bowlen)
Opgaveformulier voor de themamiddag van Jeugdcontactraad Buggenum op 15 maart 2019. De opgavekosten à
€ 2,00 per persoon dienen bij opgave te worden voldaan. Bij deelname aan deze activiteit stemt men in met de
algemene voorwaarden en het privacybeleid van Jeugdcontactraad Buggenum (zie www.jeugdcontactraad.nl).
Naam deelnemer

M/V

Leeftijd

Adres/woonplaats

1.
2.
3.
Gegevens ouder/verzorger:
Naam: .........................................................................................
Handtekening: .............................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier Koningsdag Buggenum
Opgaveformulier voor de Koningsdagactiviteiten van Jeugdcontactraad Buggenum op 27 april 2019. Bij deelname
aan deze activiteit stemt men in met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Jeugdcontactraad
Buggenum (zie www.jeugdcontactraad.nl).
Naam deelnemer

M/V

Leeftijd

Adres/woonplaats

1.
2.
3.
Gegevens ouder/verzorger:
Naam: .........................................................................................
Handtekening: .............................................................................
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