Dinsdag 27 mei jaarvergadering.
Op deze jaarvergadering in ons clublokaal waren een 23 tal buurtleden aanwezig. Na
het voorlezen van de diverse verslagen van secretaris en penningmeeester was het
woord aan de kascontrole commissie. Deze deelde mee dat de boeken er weer perfect
uitzagen en de penningmeester werd middels een applaus decharge verleend.

Zondag 8 juni fietstocht.
Deze geplande fietstocht werd in verband met diverse andere activiteiten in ons dorp
waaronder de havenfeesten afgelast.

Zondag 29 juni kindervakantie activiteit.
Om 09.30 uur vertrokken we vanaf de
steen bij Gerrit naar het bos in Beegden.
Aangekomen bij het bos zijn we middels
een korte wandeling uitgekomen bij de
“zandberg”, alwaar het heerlijk
vertoeven was. De kinderen gingen
spelen in het zand en/of een hut
bouwen en sommige kinderen
hebben nog de nodige kilometers
gewandeld. De ouders hielden onder relaxte
omstandigheden een oogje in het zeil.
Dit alles maakte iedereen hongerig en de pannenkoeken die
aldaar door Marleen heerlijk werden gebakken vielen goed in de
smaak. Om 13.00 uur werd weer vanuit Beegden huiswaarts gekeerd.
Al met al een geslaagde, gezellige activiteit, die iedereen voor herhaling vatbaar vond.
Deelname 16 kinderen en 8 ouders.

Vrijdag 15 augustus monumentale barbecue.
Ooit begonnen als een thuisblijvers activiteit is deze
barbecue inmiddels uitgegroeid tot onze monumentale
barbecue. Een activiteit die er wezen mag.Iedereen kan
op deze avond zijn of haar verhaal over de vakantie
kwijt onder het genot van een hapje en drankje. Ook dit
jaar werkte de weergoden behoorlijk mee zodat we tot
in de late uurtjes er een gezellig samen zijn van
maakten.
Deelname 60 volwassene en 20 kinderen

Zaterdag 20 september burendag oranje
fonds.
Op 20 september was het nationale
burendag! Het motto van deze dag
was “wij houden open huis”
Het bestuur van de Bongerd had
besloten om deze dag een extra
tintje te geven. Ze namen
contact op met het Juliana fonds en
kregen van hun een doos thuis gestuurd met allerlei
spulletjes om de dag extra op te fleuren. Er zaten vlaggetjes in, koffie, suiker
en melkpoeder. Aan de kinderen was ook gedacht, voor hen was er stoepkrijt
kleurplaten kleurpotloden en schmink zodat zij naar
hartenlust konden kleuren en krijten. Het weer was goed en
zorgde er mede voor dat er veel leden maar ook niet leden
zich de koffie met wafels, gebakken door buurtlid Nel
Deneer, goed lieten smaken. Na de koffie werd er met man
en macht in de perken rondom ons Monument geschoffeld
en gesnoeid. Iedereen hielp mee groot en klein Na gedane
arbeid was het goed rusten. Onder het genot van een pilsje
werd het resultaat bewonderd. Om 19.00 uur werd alles weer
opgeruimd en ging iedereen met een voldaan gevoel naar
huis. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!!

Zaterdag

27 september Koning- en Prins schieten buurt.
Op deze gezellige zonnige zaterdag- middag schoten we allereerst de
Bollekes voor de diverse prijzen weg alvorens we aan het vogelschieten
konden beginnen.
Na een spannende strijd bij de 13 deelnemende jeugd leden schoot Sophie
Verheggen – Graat de vogel naar beneden en mag zich dit jaar Schutters
Prinses van de Bongerd noemen. Ook bij de volwassenen werd er druk
gespeculeerd wanneer de vogel naar beneden zou komen en waar zit
hij nou nog precies vast ? Voor Toos Vervoort was al dit gespeculeer
niet van belang en met een welgemikt schot op de vogel fladderde
deze dan ook onder luid gejuich naar beneden. Een nieuwe schutters
koningin stond onder de buks. Zo zie je maar ook de dames staan
hun mannetje onder de buks.
Deelname 32 volwassenen en
13 kinderen

Zondag 5 oktober forelvissen in Neeritter.
De nodige vislijntjes moesten weer worden vervangen
nadat er weer eens een vis werd mis geslagen of de lijn
vast bleef zitten. Niet te min werd er redelijk tot goed
gevangen en onder het genot van over heerlijke soep van
Ger was het goed toeven in Neeritter aan de forellen vijver.
Later in de middag werden de hengels binnen gehaald toen
de weer goden zich niet van hun beste kant lieten zien. Op
deze zondagmiddag kwamen ook nog diverse buurtgenoten
onze 15 stoere vissers aanmoedigen

Zaterdag 18 oktober jaarlijkse feestavond.
Jaarlijks organiseert de buurtvereniging deze
feestavond om zoveel mogelijk buurtleden bij
elkaar te brengen. Onder het genot van een
hapje en drankje en natuurlijk vrolijke
gepaste muziek is het heerlijk om samen
plezier te maken. Onze speciale aandacht
voor deze avond gaat uit naar de heerlijke
exclusieve hapjes die bereid zijn door
onze eigen buurtleden onder aanvoering
van Marleen Deneer geweldig. Ook het
nagelblok deed zijn ronde en menig buurtlid oud
en jong sloeg de juiste spijker op de kop. Kortom een avond die
niet mag ontbreken op onze agenda.. Deelname 54 personen

Zaterdag 1 november kegelen in Stevensweert
21 personen togen naar Stevensweert om er de ballen weer te laten rollen. Op
deze gezellige kegelavond werd er lustig gestreden om de diverse tafel prijzen.
Deze prijzen in de vorm van een prachtig bloemstuk welke door Eric Vervoort
zijn aan geleverd werden gewonnen door Lies van Piere, Chris Bidlot en Robert
Engelen. Een spannende wedstrijd om het hoogste telefoon nummer werd
uiteindelijk met de laatste worp beslist en de prijs wissel beker ging deze keer
naar Wim Mulder

Zaterdag 29 november. Liedjesavond cv De Golfbraekers
Onze eigen componisten hebben weer een heerlijk lied in elkaar geknutseld. Een
makkelijke meezinger waarvan de muziek en aangepaste tekst een eigen leven ging
leiden tijdens de Carnaval. Een verdiende 2de plaats tijdens dit
liedjes festival is ons deel. Voor de opname zijn we deze keer in
Wessem gebleven en wel bij Ton Bijlsma, Ton was direct razend
enthousiast en heeft er een leuk geheel van gemaakt, dit is erg goed
bevallen en zeker voor herhaling vatbaar. En als klap op de vuurpijl
werden buurtleden Jo en Yvonne Cremers uitgeroepen tot Prins en
Prinses van cv De Golfbraekers. Deelname aan dit liedjes festijn 20
personen

Dinsdag 2 december. Sinterklaasavond
Dinsdag 2 december 2008 was het weer zover dat Sinterklaas
ons kwam verblijden met een bezoek in café ’t Veerhuis. Om
18.30 uur waren alle 37 kinderen aanwezig om Sinterklaas
welkom te heten. Ze hoefden niet lang te wachten, want al
snel genoeg kwam Sinterklaas en 2 van zijn pieten eraan.
Iedereen zong uit volle borst een sinterklaasliedje en de
kinderen zochten snel een mooi plaatsje dicht bij
Sinterklaas. Nadat Gerrit de Sint en zijn 2 pieten welkom
heette en hen bedankte om bij onze buurtkinderen een
bezoekje te brengen ondanks dat het zo’n drukke tijd is, kwam ieder
kind aan de beurt om een praatje met de Sint te maken en verwend te worden
door de pieten met een handjevol pepernoten. Blijkbaar hadden de kinderen goed
gezongen, want af en toe deed Sinterklaas tussentijds ook nog een verzoeknummertje.
Het was erg schattig toen Sinterklaas de kleine Noa Egas en Fer Vervoort van enkele
maanden oud op z’n schoot nam en deze lekker
tegen zijn lange baard aan legde.
We kregen deze avond ook nog bezoek van Prins Jo
III en prinses Yvonne, zodat het feest compleet was.
Uiteraard kreeg ieder kind ook nog een cadeautje
met wat lekkers van Sinterklaas, want in onze buurt
zijn natuurlijk alleen maar lieve kinderen!
Na Sint en zijn pieten bedankt te hebben voor hun
bezoek en hen uitgezwaaid te hebben, ging iedereen
tevreden huiswaarts. Er waren 37 kinderen met hun
ouders en diverse andere buurtleden aanwezig op
deze avond.

Dinsdag 16 december. Kerstkienen
Het kerstkienen in december 2008 in ons clublokaal was
weer ouderwets gezellig met deelname van 45
buurtbewoners inclusief Prins en Prinses. Er waren erg
leuke prijzen vooral ook om de honger tijdens de
feestdagen te stillen en de dorst te lessen. Spontaan
werden er meerdere prijsjes gesponsord zo ook door een
buurtlid die vlak voor de kien avond nog enig wild af
leverde om in een extra ronde te kunnen verkienen.

Donderdag 1 januari Nieuwjaars treffen
Gezelligheid kent geen tijd, nadat iedereen de familie een
goed Nieuwjaar had gewenst konden we ook bij ons
clublokaal nog even elkaar de hand schudden en het
beste voor het aankomende jaar wensen. Op het einde van
de middag troffen een 20 tal buurtleden elkaar en
maakten er een gezellig samen zijn van.

Zaterdag 24 januari deelname aan de bonte avond.
Ook dit jaar was buurtvereniging ‘de bongerd’
natuurlijk van de partij, en hoe!
Na een korte oefenperiode van ongeveer anderhalve
week stonden er 18 mensen verkleed en geschminkt
klaar om de bühne op te gaan. Nadat er een ‘vreemde
kwast’ op de bühne was afgevoerd kon de bongerd,
onder leiding van sergeant Wim, de bühne betreden.
Een muzikaal, humoristisch en afwisselend optreden
zorgde er ook dit jaar voor dat heel Wessem op zijn
kop stond, en dat ondanks het erg uitgelopen
programma. Een afwisselende show waarin veel verwijzingen zaten naar onze prins
Jo. Denk b.v. aan de ‘withelmen’ in het café en het Limburgs klaaglied door Brigitte.
Na de gezamenlijke marcherende afsluiting konden we met een voldaan gevoel na
bijna 18 minuten het applaus in ontvangst nemen.
De vraag blijft natuurlijk altijd; Wie heeft er het meest
genoten? Het publiek of de deelnemers van ‘de
Bongerd’ zelf?
Ondanks het feit dat het bonteavond comité al begin
december 2008 gestart is met de voorbereiding van het
stuk, bleek mede door de late aanpassingen, i.v.m. het
bekend worden van prins Jo, dat er weinig tijd over
bleef om te oefenen. Een aantal deelnemers vonden het
jammer dat het stuk in zo’n korte tijd voorbereid moest
worden. We proberen hier de komende jaren rekening
mee te houden.
Woensdag 4 februari versieren bij Prins en Prinses.
Op deze woensdag hebben we als buurt
vereniging voor onze Prins en Prinses Jo en Yvonne een
prachtige versiering neergezet de Bongerd waardig.
Zoals we in de loop der jaren van de Bongerd gewend
zijn is hier weer veel werk ingestoken en er werd zelf
uit Vught een echt wachters huisje geregeld. Details
maakten deze versiering een lust voor het oog wat ook
in Limburg werd gewaardeerd en ons Prinsen huis tot
het mooist versierde van Limburg werd uitgeroepen een
kroon op ons werk. Waarvoor we als prijs een optreden
van Kartoesj op onze feestavond tegemoet mogen zien.

Zondag 8 februari bezoek receptie Prins Jo III en Prinses Yvonne.
Voordat de harmonie en Golfbreakers Jo en Yvonne thuis
ophaalden werden ze getrakteerd op een heuse vlaggen parade
door een Mash team uit de buurt.
Met het
Limburgs volkslied gespeeld door
Manuel en Jasper werd de vlag
in de top gehesen en kon ons
Prinsen paar hun opwachting
maken om thuis te worden
afgehaald. Dat wij trots zijn
op ons Prinsen paar mogen
blijken uit de grote
opkomst voor deze
receptie. Geweldig wat
een groep stond hier
aangetreden voor ons Prinsen
paar. Uit handen van bestuurslid John
Seuren mochten ze een heuse gouden plaat in
ontvangst nemen van hun eigen Prinsen lied gecomponeerd
door enkele buurtleden. Ook kregen ze de bekende Bongerd
mediale omgehangen door oud adjudanten Werner en Peter.

Zaterdag 21 februari deelname jeugd optocht.
Weken zo niet maanden zijn de diverse ouders en kinderen
bezig geweest om er een vrolijke beesten boel van te maken.
Geweldig zoals deze groep zich tijdens de optocht
presenteerden zeker als je weet dat vlak voor de optocht de
grote wagen het begaf, zodat er snel een gepaste oplossing
moest worden gevonden. Maar ook hierin blijkt de buurt weer
sterk en binnen een half uur konden we toch deelnemen aan
deze kleurrijke kinderoptocht. .Met onze creatie feesten als de
beesten haalden we een verdiende eerste prijs. 27 personen
kinderen en ouders vormden deze prachtige groep.

Maandag 23 februari deelname grote optocht.
Na een echte militaire actie waar tijd een
belangrijke rol speelde konden we met onze
jeep deelnemen aan de grote optocht. Alvorens
de optocht kon beginnen brachten we een ere
saluut aan onze Prins en Prinses die hun ogen
uitkeken want die jeep stond een kwartier
geleden toch nog bij hun in de tuin ?? Na een
vrolijke rondgang door Wessem met veel
spontane reacties uit het publiek werd de jeep
na de optocht weer keurig terug geplaatst in de
tuin van het Prinsen paar. Alsof hij hier niet
was weg geweest. Plezier en het verrassings effect was onze prijs in deze optocht.

Zaterdag 14 maart bezoek bierbrouwerij Hertog Jan.
Dat wij een goed glas bier waarderen mogen blijken uit
de enthousiaste groep van 44 deelnemers aan dit bezoek
van de Hertog Jan Brouwerij. In samenwerking met ons
clublokaal café ’t Veerhuis werd er een excursie geregeld
naar de Hertog Jan Brouwerij. Om 12:30 uur stond de
bus gereed om ons naar Arcen te brengen. In Arcen
aangekomen werd de groep in tweeën opgedeeld om
vervolgens een rondleiding te
krijgen door de brouwerij.
Tijdens deze rondleiding kon er
ook zelf een biertje worden
getapt om het brouwsel te proeven Vervolgens verdwenen we
in de kelder van de brouwerij om onder een speciale
ambiance het zware speciaal bier Grand prestige te mogen
proeven. Nadat we onze gidsen hadden bedankt togen we
naar het proeflokaal waar we nog wat gezellige uurtjes
doorbrachten en de aangeboden bieren ons heerlijk lieten
smaken. Tijdens de terugweg werd er gretig in de
aangeboden broodjes gebeten en voldaan keerden we
huiswaarts. Waarna we met diverse buurtleden nog naborrelden in ons clublokaal.

Zaterdag 12 april Paaseieren rapen en kleurwedstrijd voor de jeugd.
Nadat de eieren waren verstopt maakte paashaas Roy
zich klaar om de jeugd van de Bongerd te ontvangen in
de speeltuin. Nadat iedereen aanwezig was werd er door
de Paashaas zelf het startsein gegeven om de verstopte
eieren terug te vinden. Voor de allerkleinsten was er een
aparte hoek gereserveerd zodat ook zij hun eigen eieren
konden zoeken zonder door de grote jeugd onder de voet
te worden gelopen. Natuurlijk hielp de Paashaas iedereen
met het zoeken en kon ook nog een foto samen met hem
worden gemaakt. Nadat alle eieren terug waren
gevonden kreeg iedereen die een kleurplaat had
ingeleverd van de Paashaas de eerste prijs..
Verder was er de mogelijkheid om nog een uurtje te genieten van de speeltoestellen
terwijl papa en mama genoten van een kop koffie.
In totaal 21 kinderen gaven zich op voor deze paasaktiviteit.
Zaterdag 12 april paas attentie voor ouderen.
Na zijn drukke werkzaamheden in de speeltuin
bracht de Passhaas ook nog een bezoek aan de
ouderen in de buurt om hun ook dit jaar weer te
verrassen met een prachtig bloemstukje. Dit werd
door hen zeer op prijs gesteld dat hen dit werd
aangeboden door de Paashaas. En natuurlijk
mochten zij ook samen met de Paashaas op de
foto.

Zaterdag 9 mei zestallen schieten.
Op deze zonnige zaterdag namen we met 3
zestallen deel aan het zestallen schieten van
schutterij st. Joris. Na een zorgvuldige selectie van
onze eigen schiet specialist Thijs konden de
zestallen worden samen gesteld. Nadat de eerste
kruitdampen waren opgetrokken bleek dat alleen
ons derde zestal 18 bollekes had afgeschoten en
verder mochten naar de eerste kavel ronden. Met
slechts 1 misser wisten ze de tweede prijs bij de
zestallen in de wacht te slepen. Een geweldige
prestatie voor dit Bongerd zestal.

Afgelopen seizoen werden er 22 activiteiten georganiseerd.
Om dit allemaal te organiseren kwam het bestuur 9 maal in vergadering bijeen.
Verder werd alles zoveel mogelijk door de diverse werkgroepen uitgewerkt en georganiseerd.

