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 Nieuwsbrief Jeugdcontactraad Buggenum maart 2022 

Nationale Opschoondag  
Op zaterdag 19 maart organiseert de Jeugdcontactraad een zwerfvuilopruimactie in en rondom Buggenum in het 
kader van de Nationale Opschoondag. Kinderen, jongeren, ouders en andere vrijwilligers zijn van harte welkom 
om deel te nemen aan deze opruimactie. Samen kunnen wij Buggenum weer zwerfafvalvrij maken! Het 
programma is als volgt: 
 09.30 uur:   samenkomst op het kerkplein, samenstellen van groepen en routeverdeling. 
 09.45-11.55 uur:  ophalen van zwerfvuil onder begeleiding van vrijwilligers van 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 (handschoenen, grijpers, afvalzakken) worden beschikbaar gesteld door de Jeugdcontactraad en 
gemeente Leudal. Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

 
Paaseieren rapen en paaseierenactie  
Op eerste paasdag, zondag 17 april, brengt de paashaas een bezoek aan Buggenum. Deelnemers worden om 
10.30 uur verwacht op het kerkplein in Buggenum. Hierna gaan wij gezamenlijk naar de locatie waar de paaseieren 
verstopt zijn. Vervolgens kunnen de deelnemende kinderen (0 jaar t/m groep 8 van de basisschool), samen met 
de paashaas eieren gaan zoeken. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.  
 
Op donderdag 7 april vindt de jaarlijkse paaseierenactie plaats. JCR-vrijwilligers 
zullen u dan thuis, vanaf ca. 18.00 uur, gekleurde, gekookte paaseieren komen 
aanbieden. Indien u niet thuis bent, bestaat de mogelijkheid om tot en met 16 april 
alsnog paaseieren van de Jeugdcontactraad te kopen bij Hendrikx 2-wielers (Heerweg 
10) en fa. Janszen (Molenweg 6). Uiteraard zolang de voorraad strekt! Particulieren of 
bedrijven die meer dan 100 eieren willen afnemen, kunnen de bestelling ook plaatsen 
via jeugdcontactraad@gmail.com.  Alvast bedankt voor uw steun en medewerking! 
 
De kosten van de heerlijke paaseieren zijn als volgt: 

 
 
 
 
 
 

Koningsdag 
Op woensdag 27 april vieren wij Koningsdag! Wij willen er, als 
vanouds, een mooie dag van gaan maken op het kerkplein. De 
organisatie is momenteel druk bezig met de invulling van een leuk 
programma. Wel kunnen wij melden dat de activiteiten om 9.45 
uur zullen starten en omstreeks 15.30 uur zullen eindigen. Rond 
het middaguur zal voor eten worden gezorgd. Deelname is gratis! 
Wij willen je vragen om het aanmeldformulier uiterlijk 17 april in te 
leveren bij Freek Emonts (Heerweg 7). Tijdens Koningsdag 
worden het kerkplein en diverse weggedeeltes rondom de St. 
Aldegundiskerk tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Het verzoek 
om hier rekening mee te houden.  

1 doosje (10 eieren) € 2,80 

2 doosjes (20 eieren) € 5,50 

3 doosjes (30 eieren) € 8,30 

4 doosjes (40 eieren) € 11,00 

> 5 doosjes (50 eieren) € 2,70 per 10 eieren 
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Kampweekend 
De laatste jaren merken wij helaas dat het animo voor het kampweekend aan 
het afnemen is. Om een mooi programma te kunnen neerzetten, hanteren wij 
een minimum aantal deelnemers van 15 kinderen. Voordat wij overgaan tot 
het zoeken van een geschikte kamplocatie (binnen een straal van ca. 25 km 
rondom Buggenum), willen wij peilen wat het animo is voor een 
kampweekend. Daarom het verzoek om onderstaand formulier uiterlijk 25 
maart in te leveren bij Freek Emonts (Heerweg 7).  
 
Het kampweekend staat gepland van 10 t/m 12 juni óf 17 t/m 19 juni. Op 
vrijdagavond rond 18.00 uur zullen wij vertrekken naar de kamplocatie en op 
zondagmiddag omstreeks 17.00 uur zijn wij weer terug in Buggenum. Aan het kampweekend 
mogen alle jeugdigen, vanaf groep 5 van de basisschool tot 16 jaar, uit Buggenum en het 
Haelens broek deelnemen. De deelnamekosten zullen ca. € 35 per persoon gaan bedragen. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat jullie nog vragen of twijfels hebben, daarom zullen wij bij 
voldoende interesse een infosessie organiseren om het kampweekend verder toe te lichten. Voor 
verdere info en een sfeerimpressie verwijzen wij jullie naar de promo: https://youtu.be/0wTi-
6O7CuM (ook te scannen via de QR-code). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deelnameformulier Koningsdag 
Opgaveformulier voor de Koningsdagactiviteit van Jeugdcontactraad Buggenum op 27 april 2022. Bij deelname 
aan deze activiteit stemt men in met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Jeugdcontactraad 
Buggenum (zie www. jeugdcontactraad.nl).  
\ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vooraanmeldformulier kampweekend 
Aanmeldformulier voor het kampweekend van Jeugdcontactraad Buggenum. 

 

Naam gezinslid, incl. ouder(s)/verzorger(s): 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6.  

Woonadres:  Mobiel nummer ouder/verzorger: 

  

E-mailadres ouder/verzorger: Handtekening ouder/verzorger: 

  

Naam kind: Leeftijd: Datum kampweekend:  

1.  
 10 t/m 12 juni 
 17 t/m 19 juni 

2.  Interesse infoavond: 

3.   
 Ja 
 Nee 

Woonadres:  Mobiel nr. ouder/verzorger: E-mailadres ouder/verzorger: 
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