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Rabo ClubSupport
Van 27 september tot 11 oktober vindt de Rabo Clubsupport (voorheen Rabo Clubkascampagne) plaats. Dit is
een initiatief van Rabobank Peel, Maas en Leudal om het lokale verenigingsleven te ondersteunen. Ook
Jeugdcontactraad Buggenum doet mee met deze mooie actie. Rabobankleden kunnen met hun persoonlijke
stemcode stemmen op hun favoriete clubs. Voor de Jeugdcontactraad is jouw stem heel belangrijk. Onze
doelstelling is immers het organiseren van betaalbare, laagdrempelige activiteiten voor alle jeugdigen uit
Buggenum en het Haelens Broek. In de toekomst willen wij hieraan vasthouden en daar kan jouw stem aan
bijdragen! Alvast hartelijk dank voor jullie steun namens alle kinderen van Buggenum en Haelens Broek, en het
dagelijks bestuur en leden van de Jeugdcontactraad!

Themamiddag
Op zondag 22 september (en dus niet 15 september zoals eerder was vermeld in de jaaragenda en nieuwsbrief)
staat weer een themamiddag gepland. Deze keer gaan wij spelen, klimmen en achtbanen pakken in Kinderstad
Heerlen. Deze activiteit is bestemd voor alle jeugdigen vanaf 6 jaar. Om
11:00 uur zullen wij vertrekken vanaf “de Roffert”. Omstreeks 17:00 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. Wij
zullen zorgen voor een kleine versnapering, maar vragen de kinderen om
een lunchpakket mee te nemen. Als je mee wilt gaan, dien je het
opgaveformulier samen met de deelnamekosten à € 5,50 uiterlijk 16
september in te leveren bij Freek Emonts, Heerweg 7 in Buggenum.

Start knutselseizoen
Op maandagavond 7 oktober a.s. start de Jeugdcontactraad weer met de knutselavonden. Het knutselen vindt
wekelijks plaats van 18:30 tot 20:00 uur op maandagavond in de maanden oktober tot en met maart op de zolder
van gemeenschapshuis “de Roffert”. Je kunt er van alles timmeren, verven en knutselen: vogelhuisjes,
schilderijen, sieraden, etc. Deze activiteit is bestemd voor kinderen uit Buggenum en het Haelens Broek van groep
6, 7 en 8 van de basisschool tot en met het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze gezellige
knutselavonden worden de kinderen begeleid door leden van de Jeugdcontactraad. De deelnemers kunnen tijdens
de knutselavond kaarten kopen voor € 15,00, waarmee 10 knutselavonden kunnen worden bezocht. Zonder
knutselkaart bedragen de kosten € 2,00 per avond.

Spokentocht
Op vrijdag 25 oktober a.s. organiseert de Jeugdcontactraad weer een
spannende spokentocht! Deze spookachtige activiteit is uitermate geschikt
voor families, vriendengroepen en verenigingen. Ook kinderen en nietBuggenummers zijn van harte welkom om deel te nemen. De deelnemers
verzamelen vanaf 18:00 uur op het Kerkplein in Buggenum. De exacte
vertrektijd per groep zal nader telefonisch bekend worden gemaakt bij de
groepsleider. De deelnamekosten bedragen slechts € 9,00 per persoon,
inclusief een lekkere versnapering. Een groep mag uit maximaal acht personen
bestaan. Deelnemers tot 16 jaar mogen enkel onder begeleiding van een
volwassene (vanaf 21 jaar) meelopen. Het verzoek om één contactpersoon en
één reserve-contactpersoon per groep aan te stellen. Aarzel niet en schrijf je
snel, via het opgaveformulier, in voor deze griezelige avond, want het
maximaal aantal deelnemers bedraagt 120 in volgorde van opgave! Het
opgaveformulier dient uiterlijk 6 oktober te zijn ingeleverd bij Freek Emonts,
Heerweg 7 in Buggenum.
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Agenda 2019 (september en oktober)






vrijdag 06-09-2019 (19:00 uur)
zondag 22-09-2019 (11:00 uur)
vrijdag 04-10-2019 (19:00 uur)
maandag 07-10-2019 (18:30 uur)
vrijdag 25-10-2019 (vanaf 18:00 uur)

oud papieractie
themamiddag
oud papieractie
start knutselavonden
spokentocht

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier spokentocht
Opgaveformulier voor de spokentocht van Jeugdcontactraad Buggenum op 25 oktober 2019. De opgavekosten à
€ 9,00 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

Woonplaats

Voorkeur versnapering*

1.

Friet + frikadel/kroket

2.

Friet + frikadel/kroket

3.

Friet + frikadel/kroket

4.

Friet + frikadel/kroket

5.

Friet + frikadel/kroket

6.

Friet + frikadel/kroket

7.

Friet + frikadel/kroket

8.

Friet + frikadel/kroket
* = doorhalen wat niet van toepassing is

Gegevens contactpersoon:
Gegevens reserve-contactpersoon
Naam: ....................................................................................................................................................
Adres: .............................................................……………………………………………………………….
Mobiel nummer: 06-…..................................................................06-......................................................
Handtekening: .............................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier themamiddag
Opgaveformulier voor de themamiddag van Jeugdcontactraad Buggenum op 22 september 2019. De
opgavekosten à € 5,50 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.
Gegevens ouder/verzorger:
Naam: .........................................................................................
Handtekening: .............................................................................
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