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Coronavirus
Het coronavirus houdt Nederland al weken in haar greep. Als Jeugdcontactraad nemen wij ook onze
verantwoordelijkheid en conformeren wij ons aan de adviezen van het RIVM en de maatregelen van de overheid.
Helaas heeft dit ook gevolgen voor onze activiteiten:
 De opschoondag die plaats zou vinden op 28 maart zal waarschijnlijk in het najaar gaan plaatsvinden.
 De paaseierenverkoop op 2 april gaat niet door. Er zullen ook geen paaseieren van de Jeugdcontactraad
worden verkocht bij Hendrikx 2-wielers en fa. Janszen (“de Mulder”).
 Het paaseieren rapen op 12 april en de Koningsdagactiviteiten op 27 april kunnen eveneens helaas niet
doorgaan.
 De themamiddag op 17 mei wordt verplaatst naar 21 juni. Meer informatie is te vinden in deze nieuwsbrief.
 Het zomerkampweekend van 5 tot en met 7 juni zal worden geannuleerd. De maatregelen van de overheid
en het RIVM gelden voorlopig tot 1 juni. Echter, wij weten niet wat de maatregelen en de situatie zullen
zijn ná 1 juni. Een zomerkampweekend vergt veel voorbereidingen, en deze voorbereidingen zijn in deze
vervelende tijd lastig uit te voeren.
Uiteraard betreuren wij deze afgelastingen, maar stellen gezondheid van onze leden, deelnemers en inwoners
van Buggenum en het Haelens Broek voorop. Iedereen veel sterkte, succes en bovenal een goede gezondheid
toegewenst in deze roerige tijden. Wij hopen natuurlijk dat wij deze vervelende periode snel achter ons kunnen
laten, zodat wij weer kunnen starten met het organiseren van leuke activiteiten voor de jeugd.

Themamiddag
Op zondag 21 juni staat een themamiddag op het programma bij
“Home of Heroes” in Buggenum. Daar bevindt zich de grootste indoor
obstakelbaan van de Benelux. Onder begeleiding van een
professionele trainer kunnen jullie het avontuur en de uitdaging
aangaan, en jullie helemaal uitleven op de obstakelbaan. Naast de
obstakelbaan zullen wij daar nog een andere leuke activiteit gaan doen.
Om 13:15 uur verzamelen wij op het kerkplein. De activiteit duurt tot ca.
16:30 uur. De leden van de Jeugdcontactraad zorgen voor de
begeleiding van de kinderen. Deze activiteit is bestemd voor alle
jeugdigen vanaf 8 jaar. Aanmelden voor deze activiteit is noodzakelijk,
dus lever het opgaveformulier uiterlijk 5 juni in bij Freek Emonts,
Heerweg 7 in Buggenum. Aan deze activiteit zijn geen deelnamekosten verbonden. Mocht de activiteit vanwege
de maatregelen rondom het coronavirus toch niet door kunnen gaan, dan zullen wij je daar over informeren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier themamiddag
Opgaveformulier voor de themamiddag van Jeugdcontactraad Buggenum op 21 juni 2020. 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: .............................................................................
Telefoonnummer: ……………………………………………………
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Oud papieractie
In samenspraak met de gemeente Leudal is besloten om de inzameling van het oud papier zoveel mogelijk door
te laten gaan. Op vrijdag 3 april en vrijdag 1 mei zal de Jeugdcontactraad weer vanaf 19:00 uur oud papier
ophalen in Buggenum en het Haelens Broek. De Jeugdcontactraad zal hierbij de maatregelen en richtlijnen van
het RIVM en de gemeente Leudal strikt opvolgen om de risico’s te bepreken. Uiteraard kunnen nieuwe
maatregelen vanuit de overheid en/of een tekort aan vrijwilligers ertoe leiden dat de inzameling toch niet door kan
gaan. Dit zal dan worden gecommuniceerd via de Facebookpagina van de Jeugdcontactraad, de website van de
Jeugdcontactraad, en de app “Afvalwijzer” van RD Maasland.
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!

Jeugdcontactraad 50 jaar!
De Jeugdcontactraad viert dit jaar haar 50 jarig jubileum! Deze mooie mijlpaal willen
wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan, en willen wij op zaterdag 12 september
graag vieren samen met alle inwoners van Buggenum en het Haelens Broek in en
rondom gemeenschapshuis “de Roffert”. Het (voorlopige) programma tijdens deze
dag is als volgt:
 14:30 - 18:30 uur: Programma bomvol met diverse, gevarieerde activiteiten
voor kinderen en jeugd van alle leeftijden uit Buggenum en het Haelens
Broek.
 18:00 - 19:30: Een frietwagen zorgt voor de inw endige mens.
 19:30 - 01:30 uur: Feestavond met dj voor alle inwoners van Buggenum en
het Haelens broek, oud-leden van de Jeugdcontactraad en overige genodigden en belangstellenden.
Wij zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen van deze dag, en zullen jullie komende tijd verder
informeren. Noteer 12 september in ieder geval in jullie agenda! Het belooft een geweldige dag te worden voor
jong én oud.

Agenda 2020
Datum
03-04-2020
01-05-2020
05-06-2020
21-06-2020
26-06-2020
03-07-2020
07-08-2020
04-09-2020
12-09-2020
02-10-2020
05-10-2020
30-10-2020
06-11-2020
07-11-2020
10-11-2020
15-11-2020
04-12-2020
27-12-2020
31-12-2020

Dag
vrijdag(avond)
vrijdag(avond)
vrijdag(avond)
zondag(middag)
vrijdag(avond)
vrijdag(avond)
vrijdag(avond)
vrijdag(avond)
zaterdag
vrijdag(avond)
maandag(avond)
vrijdag(avond)
vrijdag(avond)
zaterdag(avond)
dinsdag(avond)
zondag(middag)
vrijdag(avond)
zondag(middag)
woensdag(middag)

Tijdstip
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
13:30 uur
19:15 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
14:30 uur
19:00 uur
18:30 uur
18:30 uur
19:00 uur
18:00 uur
18:00 uur
14:00 uur
19:00 uur
n.t.b.
13:30 uur

Activiteit
Oud papieractie
Oud papieractie
Oud papieractie
Themamiddag (“Home of Heroes”)
Thema-avond (toneel “Het scherm open”)
Oud papieractie
Oud papieractie
Oud papieractie
50-jarig jubileum Jeugdcontactraad
Oud papieractie
Start knutselavonden
Dropping/spokentocht
Oud papieractie
St. Maarten
St. Nicolaasactie
Intocht van St. Nicolaas
Oud papieractie
Themamiddag
Zazie rauke
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