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Paaseierenactie en paaseieren rapen
Op eerste paasdag, zondag 21 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. Vervolgens 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 11 april 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 20 april alsnog paaseieren van de Jeugdcontactraad te kopen bij Hendrikx 2-wielers
(Heerweg 10) en fa. Janszen (Molenweg 6). Personen die meer dan 100 eieren willen kopen, kunnen deze
rechtstreeks bestellen via Sandra Severens ( 591558). Alvast bedankt voor uw steun en medewerking.

Koningsdag
Op zaterdag 27 april vinden de festiviteiten met Koningsdag
plaats. Wij willen er een mooie dag van gaan maken. Het
programma is als volgt:
 09:45 uur: Deelnemers worden verwacht op het plein voor
gemeenschapshuis "de Roffert". Kinderen kunnen 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!
 10:00 uur: In optocht zal naar het kerkplein worden gegaan.
 10:15 uur: Welkomstwoord, en jeugdfanfare “Excelsior” zal
enkele nummers en hun muzikale uitvoering van "Het Wilhelmus" ten gehore brengen.
 10:30 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).
 15:30 uur: Einde van de activiteiten.
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). Tijdens Koningsdag wordt het kerkplein en een gedeelte van de
Dorpsstraat ter hoogte van de St. Aldegundiskerk tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Gelieve hier rekening mee
te houden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
1.
2.
Naam ouder/verzorger

Leeftijd

Adres

Handtekening ouder/verzorger
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Zeskamp
Op zondag 26 mei, vanaf omstreeks 10:00 uur, organiseert de
Jeugdcontactraad, in samenwerking 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
evenemententerrein "de Klink". De prijsuitreiking staat gepland
omstreeks 17:00 uur. 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).
Meld je snel aan door het opgaveformulier, samen met het
deelnamegeld, uiterlijk 1 mei in te leveren bij Freek Emonts (Berikstraat
38). Nadere informatie met speluitleg en reglement volgt via de coach.

Agenda 2019 (april t/m juni)









vrijdag 05-04-2019 (19:00 uur)
donderdag 11-04-2019 (v.a. 18:00 uur)
zondag 21-04-2019 (10:30 uur)
zaterdag 27-04-2019 (9:45 uur)
vrijdag 03-05-2019 (19:00 uur)
zondag 26-05-2019 (10:00 uur)
vrijdag 07-06-2019 (19:00 uur)
vrijdag 21-06-2019 (19:15 uur)

oud papieractie
paaseierenverkoop
paaseieren rapen
Koningsdag
oud papieractie
zeskamp (i.s.m. schutterij St. Aldegundis)
oud papieractie
thema-avond: jongerentoneel “Het scherm open”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier zeskamp Buggenum
Onderstaande personen willen graag deelnemen aan de zeskamp van Jeugdcontactraad Buggenum op 26 mei
2019. Bij deelname aan deze activiteit stemt men in met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van
Jeugdcontactraad Buggenum (zie www.jeugdcontactraad.nl).
Naam team
Naam deelnemer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naam coach

Leeftijd

Leeftijd

Adres

Adres/woonplaats

Telefoonnr.

Handtekening coach
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