
 



Jaarverslag Seizoen 2010 – 2011. 
 

Dinsdag 18 mei Jaarvergadering. 

 

Deze werd bezocht door 20 buurtleden. De diverse 

jaaroverzichten werden duidelijk voorgelezen en waar 

nodig uitgelegd waarna ze met applaus werden 

goedgekeurd. Henk Jeursen neemt namens de 

kascontrole commissie het woord. Na hartelijk te zijn 

ontvangen bij de penningmeester thuis werden 

vervolgens de stukken gecontroleerd. Volgens Henk 

wordt er door het bestuur van alles geregeld zodat niet 

overal kosten voor worden gemaakt. Maar verder zien 

de stukken er weer perfect uit en hij vraagt de 

vergadering om de penningmeester doormiddel van applaus decharge te verlenen. De 

voorzitter dankt de kascontrole commissie, waarin Desiree de Leeuw aftredend is en 

Lisette Egas word gekozen als haar opvolger. Van de aftredende bestuurs leden geeft 

Roos Steffanie aan niet herkiesbaar te zijn en in haar plaats wordt Gezina Mertens 

gekozen als haar opvolger. De aftredende bestuursleden Marleen Deneer en Wim Mulder 

worden herkozen. Het was een positieve en goede vergadering waarin de buurtleden hun 

waardering uitspreken over het reilen en zeilen van onze vereniging. Met complimenten 

aan het bestuur. 

 

Zaterdag 29 mei Dorpsschieten.      

                                                                       

Gezien de geringe belangstelling konden wij als Bongerd geen 6 tal bij elkaar krijgen  

waardoor er helaas niet door de Bongerd werd geschoten. Volgend jaar zijn wij zeker 

weer van de partij. 

 

Woensdag 2 juni repetitie Maaskapelle. 

 

Er is een uitnodiging van de fam. Snijkers aan de molenweg om op 2 

juni te komen luisteren naar de Maaskapelle die een optreden in hun tuin 

verzorgt. Diverse buurt leden genoten onder het genot van een hapje en 

een drankje van de vrolijke noten van de maaskapelle. Kortom een 

gezellig samen zijn in de tuin van de familie Snijkers. 

 

 

 

Donderdag 20 juni opschoondag.  
 

Tijdens deze opschoondag van de gemeente 

Maasgouw hebben wij met diverse buurtleden acte 

de precance gegeven om ons buurttuintje eens 

grondig onder handen te nemen. Na eens driftig met 

schoffel, hark en snoeischaar de perkjes onderhanden te hebben genomen 

zag alles er weer perfect uit. Na gedane arbeid is het goed rusten en dat 

deden we onder het genot van een kop koffie en een stuk vlaai aangeboden 

door de gemeente Maasgouw en door de wethouder Lalieu ingeschonken. 



Zondag 27 juni midgetgolf in Stevensweert. 

 

Voor een gezellige middag midget golf zijn we op deze zomerse middag 

naar de Beertuin in Stevensweert gegaan. In een 

rustige omgeving konden de golf balletjes rustig in 

de hole worden geslagen. En voor wie de diverse 

golfbanen iets te moeilijk werden konden onder het 

genot van een kop koffie of iets sterkers eens rustig 

nadenken hoe de volgende hole werd genomen. 

Deelname aan deze middag 15 personen. 

 

 

 

Woensdag 21 juli kinder vakantie activiteit. 

 

Op woensdagmiddag 21 juli zijn we met 14 kinderen en 5 volwassenen 

naar speeltuin Kitskensberg te Roermond gegaan. Na school werd om 

13.00 uur vertrokken vanaf de steen bij 

Gerrit. Bij aankomst in Kitskensberg hebben 

we direct samen lekker broodjes gegeten en 

ranja gedronken. Daarna  werd er volop 

gespeeld; er waren glijbanen, schommels, 

klimtoestellen, wippen, een doolhof en nog vele andere 

speeltoestellen. Om wat af te koelen werd door menig kind 

even een duikje in het ijskoude, ondiepe zwembad genomen. 

Tussendoor liet een ijsje, chips, koekje, snoepje of een 

bekertje ranja zich goed smaken. Jammer dat de speeltuin al om 17.00 uur ging sluiten, 

want we hadden hier ons best nog wel langer kunnen vermaken. Alle kinderen werden 

tevreden thuisgebracht; ze hadden zich prima vermaakt! 
 

 

Vrijdag 3 september monumentale barbecue.  
 

Dit jaar hadden we eens een tent geplaatst op ons pleintje bij 

het monument. Dat dit geen overbodige luxe was bleek later 

op de avond toen het toch behoorlijk afkoelde. Enkele buurt 

leden sleepten de gas barbecue de tent in om deze als extra 

kachel te laten functioneren. Bij een aangename temperatuur 

passeerden nog menig sterk of waar gebeurd verhaal de revue. 

Als afsluiter van deze avond werd uit volle borst het 

Limburgs volks lied 

op eigen gepaste wijze 

ten gehore gebracht. 

Kortom het was weer 

erg gezellig op deze monumentale barbecue 

bijgewoond door zo’n 60 buurtleden groot en 

klein jong en oud. 

 

 

 



 

Zaterdag 18 september Koning- en Prinsschieten van de buurt. 

 

 

Deelname 18 personen bij de volwassene en 

een 3 tal dames bij de kinderen. Gezellige 

activiteit met veel kijkers vanuit de buurt. Na 

een paar oefen rondes op punten waarachter 

weer diverse eetbare prijzen waren verborgen 

namen we de buks ter hand om bij de 

volwassenen de vogel naar beneden te 

schieten. En bij de jeugd werd er op punten 

geschoten waarachter een van de punten de Prins verborgen zat. 

Noortje Valkenburg schoot bij de jeugd het juiste punt weg en Math 

Bidlot schoot de vogel naar beneden waardoor ze zich respectievelijk 

Prins en Koning van de buurt mochten noemen. 

 

 

Zondag 3 oktober forelvissen in Neeritter. 

 

Op deze zondag middag togen een 12 tal buurt leden vol 

goede moed naar Neeritter om een visje te verschalken. In 

het begin werd de ene na de andere forel op de  kant 

gehaald wat later moesten we iets meer 

geduld opbrengen. Ook voor de inwendige 

mens werd er weer goed gezorgd in de 

vorm koffie en soep. Na de soep werd er 

ook nog met een drankje rond gegaan om 

zo het wachten op de forel te 

veraangenamen. Diverse buurt leden namen zich de moeite om een kijkje 

te komen nemen bij de forellen vijver al dan niet met een goede tip voor 

de vissers. 

 

 

Zaterdag 16 oktober jaarlijkse feestavond. 

 

In totaal 68 leden beleefden een heel gezellige feestavond in ons 

clublokaal het Oude Veerhuis. Enkele dames hadden voor heerlijke 

hapjes gezorgd en dat lieten de buurtleden zich dan ook heel goed 

smaken. De sfeer werd later op de avond nog eens verhoogd door een 

karaoke- uurtje in te lassen.  Velen 

probeerden hun favoriete plaatje te promoten. 

Zangers genoeg doch echte zangtalenten 

braken niet door deze avond maar dat hoefde 

dan ook niet. Ook onze spijkerblok deed het 

weer goed er werden hier menig spijker met kop geslagen. 

Tijdens deze avond werd ons buurtlid Robert Deneer 

opgenomen in de ere galerij van de Bongerd als lid van 

verdiensten. Kortom een zeer geslaagde en gezellige 

buurtavond.  



 

Zaterdag 27 november deelname liedjesavond.  

 

Wederom zijn we er weer in geslaagd om 

een geweldige schlager in elkaar te 

knutselen. Met wat hulp van buiten af werd 

er weer een leuke tekst op papier gezet 

waarin de diverse liedjes van de Bongerd 

werden vernoemd. Na menig oefen avondje 

konden we naar de studio om ons liedje te 

gaan opnemen. Een welverdiende eerste 

plaats was ons deel met het liedje “altied d’r bie ‘ een zeer toepasselijke tekst want we 

zijn er altied bie.  

 

 

Dinsdag 30 november Sinterklaas avond.  

 

30 november was eigenlijk meer weer voor de Kerstman dan 

voor Sinterklaas. Maar Sinterklaas liet zich niet kennen en 

kwam door de sneeuw en ijzel gewoon weer naar café ’t 

Veerhuis om daar verwelkomd te worden door 35 kinderen van 

onze buurt. Hij heeft Amerigo thuis moeten laten, omdat hij 

veel te bang was dat deze zijn benen zou breken, maar hij had 

wel maar liefst 3 pieten bij zich, gezellig! 

De kinderen waren zeer blij dat Sinterklaas weer gekomen was 

en verzamelden zich om 

Sint en zijn pieten heen om 

gezellig een praatje met Sinterklaas te maken en zeer 

zeker ook om verschillende liedjes voor hem te 

zingen. Het was gezellig en bovendien werden alle 

kinderen beloond met cadeautjes en lekkers. En de 

papa’s en mama’s konden ondertussen lekker 

genieten van een drankje en speculaasje. Jammer dat 

alles alweer zo snel voorbij was, maar volgend 

jaar….ja, dan komt hij toch hopelijk weer!  

 

 

Dinsdag 21 december kerst kienen.  

 

In totaal deden er 47 mensen mee met ons kerst kienen. Het comité had 

weer voor vele gevarieerde prijsjes gezorgd, zowel eetwaren / lekkere 

drank maar ook andere gezelligheids – 

prijsjes zoals kaarsjes en lichtjes. 

Het kerstbrood ging er in de pauze ook weer 

heel goed in. De aanwezige jeugd mocht in 

de pauze nog even allemaal een 

kinderprijsje in de wacht slepen tijdens het 

“ pauze - kinder  - kienen”. Kortom een niet 

weg te denken gezellige activiteit zo kort voor de 

feestdagen.  



 

Zaterdag 1 januari Nieuwjaars treffen. 

 

  Op een koude nieuwjaarsdag was het goed vertoeven in een warm 

clublokaal. Het oude jaar is weer verleden tijd en een nieuw jaar ligt 

voorons. Genoeg om eens gezellig samen te 

klinken op een goed nieuw Bongerd jaar. Er 

waren 35 buurtleden die elkaar het beste 

wensen voor het komende jaar en onder het 

genot van een hapje en een drankje werd het 

erg gezellig. 

 

 

 

Zaterdag 29 januari deelname bonteavond. 

 

Net als andere jaren word er in de zomer maanden afgesproken om ook dit jaar weer eens 

te proberen op tijd te beginnen om een act voor de buurt in elkaar te zetten. Maar 

schijnbaar presteren we onder druk beter en zo ook dit jaar want het was weer eens op de 

deadline dat we onze act konden gaan instuderen. Maar met een 16 tal doorgewinterde 

artiesten is dit geen probleem zij maakten er samen met het comité een goede act van. 

Kortom de buurt stond er weer met een leuke act in de western stijl, ons bekende café 

was omgebouwd tot saloon, waarin cowboys en indianen de revue passeerden. Kortom de 

Bongerd bracht weer een leuke act op het podium. 

 

Dinsdag 8 februari cursus schminken.  

 

Na verleden jaar waar met buurtleden een begin werd gemaakt om de kunst van het 

schminken onder de knie te krijgen is er dit jaar een vervolg aan 

gegeven. Zeker voor de carnavals dagen is het een welkome avond om 

het schminken onder de aandacht te brengen. Het werd een leuke en 

leerzame avond waar de diverse technieken door Coby en Polly werden 

uitgelegd en gedemonstreerd. Vervolgens konden de deelnemers de 

technieken op elkaar oefenen waarbij erg 

leuke creaties voor de dag kwamen. Ook 

de jeugd was op deze avond 

vertegenwoordigd. Kortom een erg leuke 

en leerzame avond met 10 deelnemers.  

 

 



 

Winnend liedje diverse keren kunnen zingen. 

 

Omdat we het liedjesfestival van de Golfbraekers gewonnen hadden en kreeg de 

zanggroep een aantal extra optredens voor onze kiezen. 

Als eerste mochten we op zondag 28 november 2010 al meteen aan de bak bij de jeugd 

bonte middag en jeugdprinsenpaar uitroeping van de Golfbraekers. Ons liedje viel daar 

goed in de smaak. 

Ook de concertavond van Golfbraekers en Kon. Harmonie EMM op  

15 januari 2011 werd met een optreden van ons vereerd, evenals 

konden we het liedje ook nog eens laten horen aan het begin van de 

Bonte Avond op 29 januari 2011 en ons liedje werd her en der al 

aardig meegezongen. 

Vervolgens traden we op bij de senioren van Huize St. Joseph op 

donderdag  3 maart 2011 in de namiddag. Aldaar zongen we behalve 

ons winnend liedje ook nog enkele eerder opgenomen liedjes. De 

ouderen genoten er echt van. We lieten nog een enkele jaren geleden 

gemaakte CD met onze carnavals - muziek bij hen achter en ze hebben deze meerdere 

keren met de carnaval gedraaid, zo tevreden waren ze over onze zangkunsten. 

Op vrijdagmiddag  4 maart 2011 hebben we nog ons liedje ten gehore gebracht op de 

bonte middag van onze schooljeugd in de Harmoniezaal. Er waren meerdere klassen bij 

die onze schlager kenden en geweldig meezongen, voor ons een echte opsteker. 

 

Zaterdag 5 maart deelname Jeugd optocht.  

 

De kinderoptocht op 5 maart was zeer geslaagd! 16 kinderen 

en 9 volwassenen namen hieraan deel met de spreuk: “Wae 

loupe dit jaor neet mèt! 

Iedereen deed mee aan de stoet als er maar niet gelopen werd, 

dus was iedereen present met de fiets, step, skeelers, tractor, 

bolderkar, skelter, triker en kinderwagen. Alleen de 

voorbereiding was voor de kids al heel leuk; op een 

woensdagmiddag versierde ieder kind zijn/haar eigen 

vervoermiddel met de kleuren rood, geel en groen en na 

gedane arbeid verwent met een zakje chips en ranja. Fam. 

Mertens bedankt voor de gastvrijheid! 

Op 5 maart zelf bij café ’t Veerhuis (De Bongerd) ’s 

morgens al verzameld om te schminken en de laatste 

puntjes op de i te zetten om vervolgens 14.11 uur te 

vertrekken met de optocht. Iedereen deed enthousiast 

mee en was een kleurrijk geheel en ook de mensen die 

stonden te kijken lieten blijken dat het een mooie groep 

was. 

Uiteindelijk werd dit ook beloond met een mooie beker 

voor de 2
e
 plaats en werden de kinderen van het 

prijzengeld getrakteerd op een lekker ijsje.  

Ut waas unne supersjoeane daag! 
 

 

 



Maandag 7 maart deelname Grote optocht.  

 

We waren er weer bie 

Wat fijn is het toch dat we zon enthousiaste groep hebben die al 

jaren meedoet met de carnavalsoptocht, al jaren menig uur mee 

helpen in de voorbereiding, al jaren meelopen en er altied bie 

zeen. Vandaar ook ons gepaste thema van dit jaar. We zeen er 

altied bie. 

Een kleurig gezelschap van groot en klein allemaal verkleed als 

bijen Met dank aan de creatieve dames voor het in elkaar zetten 

en naaien van deze kunstwerkjes……In totaal vlogen er 

namens buurtvereniging de bongerd…?.. bijen mee….. Een 

dansende en bewegende groep waar het plezier van af straalde, dat is aan de deelnemers 

van de bongerd wel toevertrouwd. En ondanks dat voor 

ons voorpret, en meedoen belangrijker is als winnen 

waren we toch blij met het behalen van de 2
e
 prijs. Ook 

volgend jaar zeen we er natuurlijk bie.. en er hebben al 

wat mensen van zich laten horen met het idee om 

vroegtijdig de koppen bij elkaar te steken om volgend jaar 

wellicht de eerste prijs in de wacht te steken.  

Hoe dan ook, volgend jaar zeen we er auch weer bie 

 

 

Vrijdag 8 maart Bezoek Brands Bierbrouwerij. 

 

 

Op deze vrijdag vertrokken we in de late morgen met de Bongerd/Brand expres en 

chauffeur Thei naar de brands bierbrouwerij in Wijlre. Daar aangekomen werden we 

ontvangen met een kop koffie en een stuk Limburgse vlaai. Vervolgens kregen we een 

promotie filmpje te zien en hierna werd de groep in tweeën gesplitst om een bezoek te 

brengen aan het Brand museum en de brouwerij. Na deze rondleiding waarbij we op een 

leuke en deskundige wijze uitleg kregen over het brouwproces konden we het gerste nat 

gaan proeven. In het kelderke het café van de brouwerij stonden 6 verschillende soorten 

om te proeven 1 op de fles en 5 van de tap. Menig buurtlid heeft zich deze 6 soorten goed 

laten smaken afgewisseld met zwartbrood met kaas en ham. Terug in Wessem hebben we 

nog menig gezellig uurtje door gebracht in ons clublokaal. 28 buurtleden namen deel aan 

dit bezoek aan de brandbierbrouwerij mede mogelijk gemaakt door drankshop Hardi in 

Wessem. 

 

 



Zaterdag 23 april Paaseieren zoeken voor de Jeugd. 

 

Op deze zonnige Paas zaterdag was er in de Speeltuin de Roetsj 

weer het paaseieren rapen voor de jeugd. Een 32 tal kinderen was 

met hun ouders naar de speeltuin gekomen om te kijken of de 

Paashaas was geweest. Ze werden niet teleurgesteld want ook de  

Paashaas kwam zelfs persoonlijk  kijken of er goed gezocht werd. 

Voor de kleineren was er een extra hoek afgezet waar ook zij rustig 

naar de verstopte eieren konden zoeken. 

Ook was er voor iedereen die deel had 

genomen aan de kleur wedstrijd een extra prijsje. De 

ingezonden kleurplaten konden nog eens bewonderd worden  

want deze waren allemaal in de speeltuin opgehangen. Na het 

zoeken van de eieren en het verdelen hiervan konden de 

kinderen nog een uurtje genieten van de speeltoestellen in de 

speeltuin. 

 

Zaterdag 23 april Paasattentie ouderen.  

 

Nadat de paashaas in de speeltuin de allerkleinsten van onze buurt 

had geholpen met het zoeken van de eieren was het nu de beurt aan 

de ouderen. Iedereen die de 70 is gepasseerd werd door de 

paashaas bezocht en kreeg een leuke paasatentie van de buurt. 

Leuke reacties waren er voor de paashaas en ook het aangeboden 

paasstukje was een schot in de roos. Het zal zeker tijdens de 

paasdagen een mooi plaatsje hebben gekregen in de huiskamer. 

 

Zaterdag 14 mei Wandeltocht zuid Limburg. 

 

Op zaterdag 14 mei vertrokken we met een 7 tal buurtleden 

richting Bemelen om er te gaan wandelen. De weergoden 

werkten goed mee en zorgden voor perfect weer voor deze 

wandeltocht. Jammer dat er niet meer buurtleden zich hadden 

opgegeven voor deze wandeling die ons voert langs steile 

hellingen, het plateau van Margraten en de diverse kalkgroeven. 

Door de afwisseling in het landschap tussen akkers en 

weilanden, bossen en kalkgroeven was deze tocht zeer 

bijzonder. Halve wegen de tocht konden we de enige 

kalkgroeve in deze omgeving die nog in gebruik was bezoeken. Een geweldig 

interessante ervaring was dit zeker gezien de uitleg die we er kregen van het opgraven 

van diverse fossielen uit de diverse mergel lagen. Miljoenen jaren geschiedenis liggen 

hier begraven en geven ons een beeld wat er zoal geleefd heeft in deze 

omgeving. Na dit bezoek vervolgen we onze weg terug naar het 

eindpunt van onze tocht die niet alleen prachtig was maar ook zeer 

leerzaam.  

Zelfs een koren wolf liet zich zien !!!!!!!! 

 

22 activiteiten incl. jaarvergadering.  

Om dit alles te organiseren kwam het bestuur 6 keer in een vergadering bijeen 

en werd alles vervolgens door diverse werkgroepen opgepakt. 


