Jaarverslag seizoen 2009 – 2010
Dinsdag 19 mei Jaarvergadering.
Op deze dinsdagavond hadden een 23 tal buurtleden zich de
moeite genomen om deze jaarlijkse vergadering bij te wonen.
De diverse verslagen werden voorgelezen en met applaus
bekrachtig. Namens de kas controle commissie neemt Desiree de
Leeuw het woord en geeft aan dat de stukken er weer perfect bij
liggen en verleent decharge aan de penningmeester. De
voorzitter dankt de kascontrole commissie, waarin Paul Mertens
aftredend is en Henk Jeurissen word gekozen als zijn opvolger.
Daar er geen tegen kandidaten waren voor de aftredende
bestuurs leden werden Gerda v/d Goor, Yvonne Cremers en Thijs
Deneer herkozen in het bestuur.
Zaterdag 6 juni feestmiddag/avond.
20 jaar bestaat onze buurtvereniging alweer en met een
daverende feestdag hebben we dit dan ook gevierd. We kunnen
terug kijken op een geweldige feestdag waar ook de kinderen
niet werden vergeten en de goochelaar alle aandacht van hun
opeiste.
Een extra dimensie aan deze middag/avond gaf toch wel
Kartoesj die hun belofte nakwamen en ons een gratis optreden
verzorgden. Dit optreden hadden we te danken aan de eerste
prijs voor onze versiering van het prinsenhuis bij Prins Jo en
Prinses Yvonne. Ook werden deze avond een
drietal bestuursleden in het zonnetje gezet door
hun te benoemen als lid van verdiensten van
onze buurt. Gerrit, Thijs en Wim kregen namens
alle buurtleden de oorkonde en het Bongerd
speldje uitgereikt voor hun bijzondere inzet voor
de vereniging. Er hadden zich 91 volwassenen en
34 kinderen aangemeld voor deze middag/avond.
Woensdag 8 juli kinder vakantie activiteit
Het weer zat niet zo mee, vandaar dat in plaats van de
speeltuin in Wessem uitgeweken diende te worden naar de
binnenspeeltuin Alles Kids te Kessenich. We vertrokken met 5
ouders en 25 kinderen op woensdag 8 juli vanuit de steen bij
Gerrit naar Kessenich. Daar aangekomen: snel de schoenen uit
en de kinderen vlogen alle kanten uit om hun klim, klauter-,

fiets- en glijkunsten te vertonen. Af en toe een kleine pauze om snel een koekje, snoepje
of drankje te nuttigen. Al snel had bijna iedereen natte haren van het zweten, dus een
lekker verkoelend ijsje ging er wel in. Rond 17.00 uur was iedereen wel een beetje
hongerig en smaakte het frietje met frikadel heel goed. Toch wel moe en voldaan keerde
iedereen 18.00 uur huiswaarts. Het was een gezellige en actieve dag!
Vrijdag 4 september monumentale barbecue
Op deze wat frisse vrijdag avond hebben we weer
met een 60 tal buurtleden( inclusief de kinderen)
gezellig een lapje vlees en een drankje genuttigd
bij ons monument hoek Keizerstraat Nieuwstraat.
Vele sterke verhalen passeerden de revue en ook
menig mopje passeerde de tafel. Hoe later het
werd hoe sterker de verhalen kortom een zeer
gezellige avond. Ook al was het wat fris deze
avond dat mocht de pret niet drukken. Halver
wege de avond werd er spontaan een terras
verwarming voor de dag getoverd en hier konden we ons dan ook heerlijk warmen. Tot in
de kleine uurtjes werd er nagebabbeld.
Zaterdag 19 september koning- en prins schieten.
Op deze zonnige zaterdag namen we met een grote groep deel
aan dit jaarlijkse koning- prins en prijsschieten van de buurt.
Nadat we hadden kunnen oefenen op de bollekes waarachter de
prijzen verborgen waren begon het grote werk. Wie zou er
koning- prins van de buurt worden ? Groot was de hilariteit toen
Ludo Hennissen al na een paar schoten de hele plaat met vogel
naar beneden haalde Helaas voor hem werd er door een
deskundige jury en een echte timmerman besloten de vogel
opnieuw vast te zetten en verder te gaan met het schieten.
Nadat de vogel op diverse punten los was geschoten nam Ger
v/d Goor plaats onder de buks en met een welgemikt schot schoot hij de vogel naar
beneden en de nieuwe koning was geboren. Bij de jeugd ging het erg moeizaam en
moest er diverse keren een handje worden
geholpen. Toen de vogel nog niet naar beneden
kwam werd er besloten om een lootje te trekken
en zo de nieuwe prins aan te wijzen. Rijan Mertens
was hierbij de gelukkigste en kreeg het zilver
uitgereikt. Voor de jeugd zullen we kijken of er niet
iets anders mogelijk is om dit schieten voor hen
ook aantrekkelijk te houden.

Zaterdag 26 september Oranje fonds burendag
Met liefst 44 buurtleden werd ons tuintje met daarop het
buurtmonument opgeknapt. Boomtakken geknipt en
gezaagd, geschoffeld en geveegd en dat door jong en oud.
Dat alles gebeurde onder het genot van een lekkere kop
koffie of een glaasje fris met een versnapering er bij. De
hele kleine jeugd vermaakte zich ondertussen met
speelgoed en kleuren of tekenen. Na afloop hadden we
weer een nette verzorgde buurt - hoek en met een drankje
werd iedereen bedankt voor zijn of haar inzet.
Zondag 11 oktober Forelvissen.
Met een 15 tal personen zowel jong als oud hebben we op deze
wisselvallige dag toch menig forel aan de haak geslagen. Ook de jeugd liet
zich hier van een hele goede kant zien en zo moesten de vaders assisteren
om de gevangen vis van de haak te halen. Hoewel het weer zich niet van de
beste kant liet zien kwamen diverse buurtgenoten naar Neeritter om dit vis
gebeuren eens nader te bekijken. Ook de overheerlijke soep en de
aangeboden drankjes vonden gretig aftrek. Na een middagje vissen werd
de buit eerlijk verdeeld en schoongemaakt zodat iedereen thuis kon
nagenieten van eigen gevangen forel.

Zaterdag 28 november deelname liedjes avond.
Onze eigen componisten Marleen en Robert
hadden er weer veel werk in gestoken om een
voortreffelijk lied te schrijven. Samen met Ton
Bijlsma werd de muziek op de band gezet in zijn
eigen studio in Wessem en vervolgens ook de
zang opgenomen en afgemixt. Met een eigen
accordeonist en 18 zangers en zangeressen
hebben we ons op de liedjes avond van de beste
kant laten zien. Helaas mochten we niet de
winnaar zijn maar met een tweede plaats waren
we dik tevreden. Toveren met muziek betovert nog menig Wessems oor.

Dinsdag 1 december Sinterklaas avond.
Dinsdag 1 december kwam Sinterklaas ons een bezoek brengen
in café ’t Veerhuis. Vol verwachting zaten 36 kinderen te
wachten of hij inderdaad om 18.30 uur zou komen. En jawel
hoor, ook dit jaar was hij er weer samen met 2 van zijn
hulppieten. Hij had voor ieder kind weer een persoonlijk
woordje en een handjevol pepernoten. Zichtbaar genoot
Sinterklaas van de tekeningen, knutselwerkjes en liedjes die de
kinderen voor hem hadden gemaakt en gezongen. Natuurlijk
waren alle buurtkinderen heel lief geweest en kregen ze
allemaal een cadeautje, Nadat Sinterklaas en zijn pieten verder
gingen met hun werk en iedereen: “Dag Sinterklaasje..” had gezongen, werd er nog even
gezellig bij gekletst, waarna iedereen tevreden huiswaarts keerde. Het was een gezellig
avondje van Sinterklaas; dank u Sinterklaasje!!
Zaterdag 12 december Wijn en spijs avond.
Op deze zaterdag avond lieten 16 buurtleden zich verrassen door de heerlijke wijn en
spijzen die ons werden voorgeschoteld. Op een
geweldige manier presenteerde Paul de Vreese
deze wijn en spijsavond en ook kok Lucas de
Bruin liet zich van zijn beste kant zien. Op een
leuke manier presenteerde hij de diverse hapjes
die ter plaatse werden afgemaakt en zo kregen
we een kijkje in zijn keuken. Kortom deze avond
was een streling voor de tong en smaakpapillen.

Dinsdag 22 december kerstkienen.
In totaal bezochten 52 mensen onze kienavond in het clublokaal
‘t Veerhuis. Wederom waren er veel leuke prijzen te verdienen.
Bedankt nog voor enkele spontane prijsjes door buurtleden
afgegeven. Ook het kerstbrood smaakte in de pauze weer
heerlijk. Kortom een zeer gezellige avond voor de buurtleden.

Vrijdag 1 januari Nieuwjaars treffen.
Een gezellig begin van het nieuwe jaar is dit
Nieuwjaars treffen in ons clublokaal.
Onder het genot van een hapje en een drankje
konden de Nieuwjaars wensen worden
uitgesproken. Een gezellige namiddag waar 25
personen aanwezig waren.Kortom reden genoeg
om deze eerste dag van het nieuwe jaar ook
volgend jaar weer in je agenda te noteren.

Zaterdag 16 januari deelname bonteavond.
De bonteavond staat al jaren op ons programma en telkens
weten we weer een leuke act in elkaar te draaien. Zo ook dit jaar
weer, het café moest plaats maken voor de studio van Popstars
en zo konden de diverse artiesten de revue passeren. In een
sneltrein vaart werd door Bob de Bouwer het podium
omgetoverd en de eerste artiesten konden zich aan de jury
presenteren. Patricia Deneer was kritisch in haar commentaar en
niet iedereen was het dan ook met haar eens. Geweldig dat we
met zo’n enthousiaste groep van 19 personen deze avond van c.v
De Golfbreakers mochten afsluiten.

Dinsdag 2 februari instructieavond schminken.

Polly Kaal en Coby Mulder hebben de handen
ineen geslagen en een avond georganiseerd waar
de buurtleden de kunst van het schminken werd
bij gebracht.
Een groepje van 8 personen werd de eerste
beginselen van deze kunst bijgebracht en ook de
ervaringen van Polly en Coby werd gedeeld met
de deelnemers. Gezien de positieve reactie van
de deelnemers zal deze activiteit zeker een
vervolg krijgen.

Zaterdag 13 februari deelname jeugdoptocht.
15 kinderen en 7 ouders deden 13-02-2010 mee aan de
kinderoptocht. Met de spreuk: “Wae pakke flink oet” hadden we er
echt zin in. Verkleed als rood, geel en groene cadeautjes, zelfs
met een grote strik, waren we een kleurrijk geheel. Sommige
kinderen deelden zelf ingepakte cadeautjes uit, terwijl andere uit
een heel grote cadeau-doos sprongen en confetti en partypoppers de lucht in gooiden. Aan de reacties van de mensen
langs de optochtroute was goed te merken dat ze ervan genoten
en dat werd ook verdiend beloond met een tweede prijs!

Maandag 15 februari deelname grote optocht.
Dat het af en toe spookt in Wessem mogen
blijken uit de deelname aan de grote optocht van
onze buurtleden. Op een ludieke manier werd
ingehaakt op het sluiten van de winkel in
Wessem en de commotie erom heen. Met een 24
tal kinderen en volwassenen liepen we mee in de
grote optocht. Wat ook mag worden genoemd is
dat Robert en Marleen hun garage beschikbaar
stellen voor alle werkzaamheden rond deze
optochten voor zowel groot als klein. Jammer genoeg vielen we dit jaar net buiten de
prijzen.
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Vrijdag 19 maart Quiz avond.
Helaas kon deze nieuwe activiteit geen doorgang vinden omdat er zich te weinig mensen
hadden opgegeven. We zullen later in het seizoen deze activiteit weer eens op het
programma zetten en hopen dat er dan wat meer buurtleden zich zullen opgeven. Het is
echt niet de bedoeling om er een moeilijke quiz van te maken. Gezelligheid zal hier ook
hoog in het vaandel staan en samen met elkaar in een team diverse vragen en
opdrachten tot een goed einde proberen te brengen. Hopelijk zien we jullie later in het
seizoen op deze avond.
Zaterdag 20 maart Speeltuin opknappen stichting Doen.
Door het comité van speeltuin de Roetsj werden wij als buurt
gevraagd of we mee wilde helpen om de speeltuin weer op orde
te brengen voor het nieuwe seizoen. Natuurlijk willen wij hieraan
gehoor geven zeker ook omdat wij met Pasen de speeltuin mogen
gebruiken voor het paaseieren rapen voor de jeugd. Met een 6 tal
buurtleden hebben wij dan ook gehoor gegeven en eens flink de

handen uit de mouwen gestoken. Tegen het einde van de middag was er veel werk verzet
en lag de speeltuin en weer prachtig bij.
Zaterdag 3 april paaseieren rapen voor de jeugd.
De paashaas had dit jaar veel moeite gedaan om de
paaseieren te verstoppen in onze speeltuin. Maar toen
onze allerkleinsten het sein werd gegeven om samen met
de Paashaas de eieren te mogen gaan zoeken was het in
tien minuten gedaan. Op 1 ei na werden alle verstopte
eieren en paashazen terug gevonden. Ook werden er nog
prijzen uitgedeeld van de kleurwedstrijd waaraan 23
kinderen deelnamen. Hier hadden de kinderen hun
uiterste best voor gedaan. Nadat de eieren en prijzen
waren verdeeld kon nog even gebruik gemaakt worden van
de speel toestellen in de speeltuin.
Zaterdag 3 april paasattentie ouderen.
Nadat de Paashaas zijn verplichtingen
in de speeltuin had afgerond heeft hij
nog een bezoek gebracht aan de
ouderen in onze buurt. Deze groep van
70 jaar en ouder is elk jaar weer blij
verrast als de Paashaas hun een
attentie komt aanbieden namens de
buurt vereniging

Vrijdag 9 april jaarlijkse kegelavond.
Mede door enkele afzeggingen vertrokken we met 13
leden naar de kegelbaan in Stevensweert. Desondanks
was het een zeer gezellige avond. Twee tafelprijzen
werden er gewonnen door Marjo Engelen en John
Kuypers. De wisselbeker was dit jaar voor Chris BIDLOT
die daarmee Wim Mulder opvolgde als kegelkampioen
van de buurt.

Donderdag 22 april versiering aanbrengen 50 jarig bruidspaar.
50 jaar getrouwd op vrijdag 23 april een
onvergetelijke dag voor buurt genoten
Griet en Rene van Buggenum. En reden
genoeg om op donderdagavond 22 april
een gepaste versiering aan te brengen
namens en door buurtvereniging de
Bongerd. Met een flinke groep
enthousiaste buurt leden werd deze
versiering aangebracht. En op het buiten
terras bij Griet en Rene werd na gedane
arbeid een hapje en een drankje
genuttigd onder muzikale klanken van
de schutterij die een serenade kwamen
brengen.

Afgelopen seizoen werden er 22 activieiten georganiseerd.
Om dit allemaal te organiseren kwam het bestuur 7 maal in vergadering bijeen.
Verder werd alles zoveel mogelijk door de diverse werkgroepen uitgewerkt en georganiseerd.

