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Thema-avond: jongerentoneelavond
Op vrijdagavond 21 juni (aanvang: 19:30 uur, zaal open: 19:15 uur) voeren maar liefst 19 jongeren van
toneelvereniging “Het scherm open” uit Heibloem de komedie “Hebzucht” op in gemeenschapshuis “de Roffert.
Deze jongeren zijn het afgelopen half jaar fanatiek bezig geweest met het instuderen van hun rol. Niet niks
natuurlijk, want 19 jongeren in deze samenstelling bij elkaar zetten vraagt nogal wat organisatietalent van de twee
regisseurs: Door Vercoulen en Rudie Jacobs. Daarbij vraagt het voor de eigen technische dienst van “Het scherm
open” nogal wat improvisatie, omdat het stuk zich op drie verschillende locaties, dus met drie verschillende decors,
afspeelt. Gedurende het stuk zal het decor verschillende keren een metamorfose ondergaan: van woonkamer
naar crematorium, en tenslotte weer naar een andere woning.
Maar…waar gaat deze opvoering eigenlijk over? Oom
Pieter, een oude mopperpot, voelt zich in de steek gelaten
door zijn familie. Hij wordt 90 jaar oud, en wil een feestje
geven. Hij belt de hele familie af, maar niemand is
zogenaamd in de gelegenheid om naar zijn
verjaardagsfeest te komen. Zijn huishoudster vindt het zielig
omdat oom Pieter aan de ene kant een mopperpot is, maar
aan de andere kant ook een aimabele man is. Dus wordt
gezamenlijk een plan bedacht; oom Pieter moet zogenaamd
dood gaan en op de crematie wordt een brief voorgelezen.
Wil men in aanmerking komen voor de nalatenschap, dan
moet de hele familie een weekend met elkaar doorbrengen.
Klinkt allemaal wel makkelijk maar deze familie kennende
zal dit een hele opgave worden. De familie is erg divers in
persoon waardoor dit weekend, laten we zeggen, op zijn
minst hilarisch zal worden.
Je mag dus wat verwachten van deze opvoering. De
jongeren verheugen zich erop om hun kunnen te laten
tonen. Dus wil jij een avondje lachen, gieren, brullen? Kom
dan op 21 juni naar “de Roffert”! Deze opvoering is geschikt
voor iedereen (jong en oud) en in het bijzonder voor het hele
gezin. Want waarom niet eens een keertje wat anders doen
met het gezin? Kaartjes zijn te koop aan de kassa, en kosten
slechts € 3,00 voor kinderen tot en met 14 jaar en € 6,00
voor volwassenen.

Oud papieractie
Op vrijdag 5 juli 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!
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Adreswijziging secretariaat
Vanaf 1 mei jl. is het adres van het secretariaat van Jeugdcontactraad Buggenum gewijzigd. Vanaf genoemde
datum is het postadres:
Jeugdcontactraad Buggenum
p/a Heerweg 7
6082 AB Buggenum
Het e-mailadres en telefoonnummer van het secretariaat blijven ongewijzigd.

Themamiddag
Op zondag 15 september staat weer een themamiddag gepland. Wat wij gaan doen, is nog een verrassing! Wij
houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrief en de JCR-Facebookpagina. Reserveer 15 september dus alvast
in jouw agenda.

Lid worden?
Lijkt het je leuk om activiteiten voor de jeugd uit Buggenum en het 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 van 16 jaar. Voor meer informatie, kijk op de JCRwebsite of neem contact op met het secretariaat.

Agenda 2019
















vrijdag 21-06-2019 (19:30 uur)
vrijdag 05-07-2019 (19:00 uur)
vrijdag 02-08-2019 (19:00 uur)
vrijdag 06-09-2019 (19:00 uur)
zondag 15-09-2019 (n.t.b.)
vrijdag 04-10-2019 (19:00 uur)
maandag 07-10-2019 (18:30 uur)
vrijdag 25-10-2019 (vanaf 18:30 uur)
vrijdag 01-11-2019 (19:00 uur)
zaterdag 09-11-2019 (18:00 uur)
woensdag 20-11-2019 (18:00 uur)
zondag 24-11-2019 (14:00 uur)
vrijdag 06-12-2019 (19:00 uur)
maandag 23-12-2019 (n.t.b.)
dinsdag 31-12-2019 (13:30 uur)

thema-avond: jongerentoneel “Het scherm open”
oud papieractie
oud papieractie
oud papieractie
themamiddag (onder voorbehoud)
oud papieractie
start knutselavonden
spokentocht
oud papieractie
St. Maarten
St. Nicolaasactie
intocht van St. Nicolaas
oud papieractie
themamiddag (onder voorbehoud)
Zazie rauke
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