Zondag 9 juni: Jaarvergadering / brunch.
Op deze zondag middag hadden een 22 tal
buurtleden zich de moeite genomen om deze
jaarlijkse vergadering bij te wonen. Na de diverse
verslagen die werden voorgelezen en met
applaus werden bekrachtig nam namens de kas
controle commissie Paul Mertens het woord.
Hij geeft aan dat de stukken er weer perfect bij liggen
en verleent decharge aan de penningmeester. De voorzitter
dankt de kascontrole commissie Pieter Hoogland en Paul Mertens. In
deze commissie is Paul aftredend en word Jo Cremers gekozen als zijn
opvolger. Daar er geen tegen kandidaten waren voor de aftredende bestuursleden
werden Gezina Mertens, Marleen Deneer en Wim Mulder herkozen in het bestuur. Na
deze vergadering deden alle aanwezigen zich te goed aan een smakelijke brunch die
door Marleen op vakkundige wijze gemaakt was.
Woensdag 26 juni kinderactiviteit.
Woensdag 26 juni zijn we met z’n allen om 13.00 uur
vertrokken richting Kitskensberg te Roermond.
14 kinderen, 1 papa (hij heeft zich goed gehouden), 4
mama’s en oma Toos hebben zich deze middag goed
geamuseerd.
Bij aankomst hebben we gezellig samen broodjes
gegeten, waarna de kinderen alle richtingen van de
speeltuin invlogen om zich goed te vermaken.
Kitskensberg is de perfecte speeltuin waar kinderen t/m
groep 8 zich niet hoeven te vervelen.
Tussendoor werd er lekker gesnoept, chips, popcorn en ijs gegeten
en dorst gelest.
Een relaxte middag die veel te kort duurde, want rond 17.00 uur
(sluitingstijd) moesten we weer huiswaarts keren….
Alle kinderen werden netjes thuis afgezet en hopelijk zullen we
komend jaar weer zo’n gezellig middagje samen kunnen
beleven.
Vrijdag 9 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. De
kinderen konden deze keer gebruik
maken van het aanbod om zich te laten
schminken en om de bestrating op te fleuren met
stoepkrijt. Ook de weergoden werkten behoorlijk mee zodat we tot

in de late uurtjes er een gezellig samenzijn van konden maken. Deelname 58
volwassene en 20 kinderen
Zaterdag 14 september Koning- en Prinsschieten van de buurt.
Op deze gezellige zonnige zaterdag- middag schoten we
allereerst de Bollekes voor de diverse prijzen weg alvorens
we aan het vogelschieten konden beginnen. Dit jaar schoten
we voor het eerst op de kogelvanger wat toch wel even
wennen was voor de meesten.
Na een spannende strijd bij de 5
deelnemende jeugdleden schoot Rens
Hoogland het juiste bolleke weg en
mag zich dit jaar Schutters Prins 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 Bas Deneer 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
schutterskoning stond onder de buks. Hij mocht zich van de 21 deelnemers laten
kronen tot Schutterskoning van de Bongerd.
Zaterdag 21 september Oranje fonds burendag.
Ook dit seizoen werd weer meegedaan aan de burendag
en het opschonen van buurt en buurtperken. Vanaf ’s
morgens vroeg werden de muurtjes van de perken bij
ons monument door enkele buurtleden schoon gemaakt
en in de middag sloten in totaal 18 buurtleden, groot en
klein, aan om te helpen. Door de jeugd werd onder
begeleiding van enkele ouderen vuil in zakken
verzameld wat her en der in de wijk achtergelaten was.
Het waren vooral weggegooide blikjes, flessen, plastic,
papier e.d. Ook de perken werden onder handen genomen en het geheel fleurde de
zaak weer netjes op. Door de allerkleinsten werd o.a. nog op de weg gekrijt en
werden er ook tekeningen gemaakt. Onder het genot van koffie / thee met een koekje /
cake of een glaasje gerstenat werd nadien nog even gezellig nagebabbeld. De buurt
stond er weer netjes bij.

Vrijdagavond 27 september etentje bestuur.
Het Bongerdbestuur met aanhang heeft op deze
vrijdagavond gezellig gegeten bij De Huiskamer in
Thorn. Hier werd natuurlijk ook het afgelopen seizoen
geëvalueerd en
tevens werd er afscheid genomen van oud bestuurslid
Thijs Deneer. Voor deze avond is een vast bedrag
gereserveerd welke we vanuit de jaarvergadering
kregen toegezegd.

Zondag 6 oktober forelvissen met buurtvereniging ’t Torp.
Fijne activiteit met alleen maar tevreden gezichten maar ja het weer werkte
perfect mee. Voor het eerst hebben wij een activiteit
georganiseerd samen met een andere buurt vereniging
namelijk ’t Torp. Voor hun was het de eerste keer dat ze
gingen forel vissen en ze hebben hier samen met ons
volop van genoten. De koffie en soep, waarmee werd
rond gegaan, liet iedereen zich
dan ook erg goed smaken. Later
in de middag werd er nog rond
gegaan met een drankje voor
iedereen.
Natuurlijk werd er ook forel
gevangen welke na het vissen gezamenlijk werd verdeeld.
Diverse buurt genoten kwamen nog langs om de vissers aan
de vijver aan te moedigen en daar waar nodig te assisteren.
Deelname 28 personen en zeker voor herhaling vatbaar.

Zaterdag 26 oktober jaarlijkse feestavond.
Nadat verleden jaar de jaarlijkse feestavond geen doorgang
kon vinden nu dan eindelijk weer een jaarlijkse feestavond.
Omdat het veerhuis gesloten was vond deze plaats bij
Cafe/zaal de knip en er waren 58 buurtleden op deze avond
aanwezig. Enkele dames hadden de hele dag in de keuken
gestaan, waar ze verschillende Spaanse tappas gerechten
hadden gemaakt. Deze stonden klaar in buffet vorm, zodat
de buurtleden zichzelf konden
bedienen. Hier werd dan ook gretig
gebruik van gemaakt en iedereen liet het zich goed smaken.
Het was heerlijk want er bleef niet erg veel van over. De
muziek werd verzorgd door Johan v.d. Vorst, die de
stemming er aardig inbracht. Later op de avond waagden
verschillende buurtleden zich nog op de dansvloer voor een
dansje of een polonaise. Kortom het was een reuze gezellige
en geslaagde avond. Met dank aan de dames voor het tappas
buffet. Er hadden zich 58 personen opgegeven voor deze
avond.
Zaterdag 23 november deelname jaarlijkse liedjesavond.
Ook dit jaar namen we weer deel aan de jaarlijkse liedjesavond van cv De
Golfbraekers. Na een wat moeizame aanloop periode werd er uiteindelijk
toch nog goed geoefend om een degelijke Bongerd schlager op de planken
te brengen. Met wat hulp van Ton Bijlsma
kwam de muziek en zang weer voortreffelijk op
de zilveren plaat te staan hetgeen uiteindelijk
een 2de prijs op de liedjesavond opbracht met
ons liedje “De noeuwe Prins “.

Dinsdag 26 november Sinterklaas avond.
Vol verwachting wachtten de kinderen Sinterklaas op in ‘t
Veerhuis. En jawel hoor, om 18.30 uur arriveerde hij samen
met zijn 2 Pieten, Slimpiet en Pakjespiet.
Zingend werd hij welkom geheten en er werden al diverse
handjes geschud. Je kon wel merken dat Sinterklaas een
dagje ouder is, want hij had het prijskaartje (EUR 4,95) nog
aan zijn staf hangen... De echte staf had hij namelijk laten
liggen in de studio bij Diewertje Blok en daarom was er een
reserve staf voor hem gekocht.
Nadat hij had plaatsgenomen in een gemakkelijke stoel, gingen de kinderen voor hem
op de grond zitten, zodat ze hem ook goed konden zien. Alle kinderen mochten bij
hem komen en met de meesten werd een gezellig praatje gemaakt. Sinterklaas vond
het erg leuk als voor hem gezongen werd en hij had zelfs
verschillende
verzoeknummertjes.
In de tussentijd mochten verschillende kinderen de staf
vasthouden, hetgeen toch wel een echte eer is, want niet
iedereen mag die zomaar vasthouden!
Ook de Pieten gingen gezellig tussen de kinderen op de
grond zitten, waarna er knusse onderonsjes waren.
Iedereen kreeg een kadootje en na een bedankje voor
de Sint en zijn Pieten werden zij luid zingend
uitgezwaaid.
Het was weer een gezellig avondje!
Dinsdag 17 december kerstkienen.
Het kienen vond dit jaar weer plaats in ons eigen clubhuis
met als nieuwe eigenaar Bram Smeets..
Er waren 51 buurtgenoten aanwezig op deze kienavond en
door het comité was weer gezorgd voor leuke prijsjes.
Spontaan werd er door een buurt lid ook nog wat wild
aangeleverd waardoor de prijzenpot nog verder werd
gevuld. Met kienmaster Peter
en zijn trouwe assistente
Gerda werden de nodige
nummertjes omgeroepen om de diverse kienkaarten en/of
rijtjes vol te krijgen. In de pauze werd er rond gegaan met
het traditionele kerstbrood wat erg smaakte goed. Na een
gezellige avond kienen ging uiteindelijk iedereen met een
prijsje naar huis.

Woensdag 1 januari Nieuwjaars borrel.
Bij Floor en Desiree achterom was er weer een gezellige
ruimte ingericht om met een 50 tal buurtleden gezellig te
proosten op het nieuwe jaar. Voor een hapje en een drankje
werd uiteraard ook gezorgd. Hierbij liet Floor zich in de
keuken van zijn beste kant zien en kwam met diverse warme
snacks langs. Veel dank aan de gastheer Floor en gastvrouw
Desire.
Tevens werd er op deze nieuwjaars bijeenkomst de nieuwe
buurtvlag gepresenteerd. Deze vlag zal tijdens de diverse activiteiten in de
vlaggenmast bij ons monument wapperen. Deze vlag is een ontwerp van Sarah de
Bruin. Helaas kon Sarah op deze presentatie zelf niet aanwezig zijn i.v.m een vakantie.
Wel heeft zij schriftelijk een kleine uitleg gegeven van het ontwerp van de buurtvlag;
De kleur groen uit de vlag is de kleur die altijd al
gebruikt werd in het logo van de buurt, deze is
net als de boom gehandhaafd om de
herkenbaarheid te behouden.
Er is een rondere vorm toegevoegd om de vlag
wel een vriendelijk uiterlijk te geven, zachter
van uitstraling om er voor te zorgen dat de
vlag niet te zakelijk overkomt.
De woorden in de vlag symboliseren het
gevoel dat de buurt samen heeft en hoe de
vereniging ook graag gezien wordt. De woorden
onderling verschillen van kleur en grootte, dit heb ik gedaan om
dynamiek in de vlag te brengen. Hierdoor leeft de vlag wat meer.
Dinsdag 18 februari versieren bij boer Frank.
Nadat er enig schilder en knutsel werk had
plaats gevonden in de shop bij Floor de
Leeuw kon de versiering bij boer Frank
worden aangebracht. Een schitterende
boer met kenmerken van een
brandweerman, een paarse koe met
brandweerhelm en oormerken van onze
eigen boerderij werden in zijn tuin
geplaatst. Ons vaste versier team heeft
kosten nog groen gespaard om er een prachtig geheel van te maken.
Tijdens de carnavals dagen wist iedereen in de weide omtrek waar
onze boer Frank woont.
Vrijdag 21 februari versieren café De Bongerd.
Ook voor ons clublokaal hebben we een Bongerd waardige
versiering in elkaar geknutseld en deze bij het Veerhuis
geplaatst. Cafe “de Bongerd” zoals ons clublokaal tijdens de
dolle dagen heet heeft hierdoor een prachtige uitstraling
welke ’s avond ook nog eens word verlicht.

Zaterdag 22 februari receptie Boeren bruiloft.
Op deze zaterdag werd de receptie van boerin Esther en boer Frank
door onze buurt bezocht. Onderhand mogen we ons wel
hofleverancier noemen van deze boerenbruiloft. Met een grote
groep van onze buurt werd dit bruidspaar in het zonnetje gezet en
kregen ze de onderscheiding van de Bongerd omgehangen en een
mandje met diverse lekkernijen aangeboden.
Zaterdag 1 maart deelname jeugdoptocht.
Voor deze optocht hadden enkele ouders de koppen
bijeen gestoken om voor de allerkleinste onder ons
deelname aan de optocht mogelijk te maken. Nadat
er een leuk idee uit de hoed getoverd was is men
samen met de kinderen begonnen om een en ander in
elkaar te knutselen. Het resultaat was een leuke
kleurrijke groep die onder het motto “ Wae hange de
kloon oet “ de 1ste prijs bij de jeugd in de wacht
sleepte.
Maandag 3 maart deelname grote optocht.
Omdat wij als buurtvereniging dit jaar 25 jaar bestaan
wilden we ons tijdens deze optocht goed presenteren. Al
enkele maanden voordat deze optocht plaats vond werden
er een keuze gemaakt voor het idee en de kleding. Besloten
werd om zelf deze kleding te maken het resultaat mocht er
dan ook zijn. Met mooie groep en een grote feesttaart in ons
midden werd uiteindelijk de 3de prijs bij de grote groepen in
de wacht gesleept. Er werd door 28 buurtleden
deelgenomen aan deze optocht.)
Zaterdag 22 maart NL Doet.
Via het oranjefonds hadden wij ons dit jaar ook
aangemeld voor de klusdag NL doet. Met een
enthousiaste groep werd het zwerfvuil binnen onze buurt
verzameld en kreeg ons buurttuintje een op knap beurt
voor de zomer. De gemeente Maasgouw had via
steunpunt vrijwilligers werk ook gehoord dat wij ons
deze dag voor de buurt zouden inzetten en als blijk van
waardering zorgden zij voor 2 vlaaien. Deze vlaaien,
koffie, frisdrank en een drankje lieten we ons dan ook
goed smaken na de werkzaamheden.
15 personen hadden zich opgegeven voor deze NL doet.

Vrijdag 4 april kegelen in Stevensweert.
Er waren 11 deelnemers. Het werd een heel gezellige avond
waar flink tegen elkaar om de hoogste eer gestreden werd.
Een 9 werd slechts eenmaal gegooid. Daarentegen kwamen
er ook zeer veel ballen in de goot naast de baan terecht.
Maar…. Voor de grote prijs was het uiteindelijk Wim
Mulder die winnaar werd van de “Buurt-Cup” .

Zaterdag 19 april Paaseierenrapen voor de jeugd.
In totaal zochten 26 buurtkinderen in speeltuin de
Roetsj naar de door de Paashaas verstopte eieren.
Het comite in samenspraak met de paashaas had
weer voor leuke verrassingen voor de kinderen
gezorgd. Veel ouders , grootouders, broertjes en
zusjes waren er bij om de enthousiaste kleintjes te
helpen zoeken. Uiteindelijk werden alle verstopte
eitjes en paashazen gevonden en eerlijk verdeeld.
Voor de kleurwedstrijd – deelnemers had de
paashaas nog een extra zakje paaseitjes. Er waren weer heel leuke tekeningen
ingeleverd.
Zaterdag 19 april: 16 stuks paas - attentie voor ouderen.
Na het Paaseieren rapen voor de jeugd trok de
Paashaas de buurt in om alle buurtleden van 70
jaar en ouder te verrassen met een paasstukje. Dit
werd evenals andere jaren weer erg op prijs.
Inmiddels bezoekt de Paashaas 16 adressen binnen
onze buurt om een stukje af te geven.
4 mei Dodenherdenking.
Ook dit jaar werd door het bestuur van de buurtvereniging
een bloemstuk gelegd bij het oorlogs – monument aan de
Burgemeester Joostenlaan op 4 mei tijdens de
dodenherdenking. Dit werd zeer op prijs gesteld door de
organisatie. Door diverse Wessemse verenigingen werden
maar liefst 10 bloemstukken in totaal aangedragen. Mede
dankzij de inzet van velen in de oorlogsjaren - en voor velen
liep het jammer genoeg niet goed af – kunnen wij in vrijheid
leven en van vele activiteiten in ons buurtbestaan vrij
genieten. Een reden te meer om hieraan als buurtvereniging acte de precense te
verlenen

Zaterdag 17 mei Dorpsschieten schutterij st. Joris.
Op deze zonnige zaterdag hebben
diverse buurt leden de moeite
genomen om met dit dorpsschieten
weer de nodige punten naar beneden
te schieten. Wij als buurt namen deel
met 4 zestallen maar konden helaas
de beoogde 18 punten niet naar beneden krijgen.
Op een lat bleef 1 punt staan en op de andere latten telkens 2
punten. Helaas was dit resultaat niet genoeg om te kavelen
maar wel om even gezellig na te praten over de gemiste punten en een glaasje te
drinken.
Om al deze activiteiten te organiseren en in goede banen te leiden kwam het bestuur
afgelopen jaar 8 keer in vergadering bijeen.

