
 



 



 

Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni. 
Wat een feest, 25 jaar buurtvereniging de Bongerd. Ze zeggen wel 
eens iedereen krijgt wat hij verdient nou wat weer betreft het kon 
niet beter. En wat een geweldige locatie om ons feest te kunnen 
vieren menig buurtlid heeft zijn handen uit de mouwen gestoken om 
hier een geweldig spektakel van te maken en dat is gelukt. Onder een 
stralende zon opende onze voorzitter zaterdag 31 mei dit 
feestweekend en meteen konden de kinderen uit onze buurt zich van 
harte uitleven met alle spellen die er waren klaargezet. Om 19:00 uur 
konden alle buurtleden aanschuiven aan een geweldig koud en warm 

buffet waarna dj  Maurice Fermond op een geweldige manier de avond tot in de late uurtjes 
verzorgde. Tussendoor verzorgde de look-a-like van Beppie Kraft een geweldig optreden. 
Het was net alsof Beppie zelf op de bühne stond. Ook werden er een 3 tal buurt leden extra 
in het zonnetje gezet i.v.m. hun inzet voor de buurtvereniging. Griet van Buggenum, Pierre 
Smeets en Floor de Leeuw krijgen de Bongerd speld met bij behorende oorkonde als lid van 
verdiensten. 
Op zondag werd de middag geopend met een jaarvergadering en koffie met vlaai. Na deze 
vergadering verzorgde Maasgalm uit Kessenich met prachtige muziek de rest van de middag 
waar ook diverse oud buurtleden de sfeer kwamen proeven. Wat een verrassing was het dat 
oud buurtlid Gerard Tholen samen met …Deneer van 
Maasgalm het lied “Wessem Maasdorp” ten gehore bracht. 
Na Maasgalm nam dj Johan de rest van de middag voor zijn 
rekening met gezellige sfeer muziek en om 19:30 uur sloten 
we dit geweldige 25 jarig feestweekend af.  
De manier waarop een en ander in elkaar is gezet een dikke 
pluim voor iedereen. Deelname aan dit feestweekend 106 
volwassenen en 56 kinderen, alsmede een groot aantal oud-
leden. 

 
Zondag 1 juni Jaarvergadering. 

Op zondagmiddag in dit feest weekend werd in het feest paviljoen 
onze jaarlijkse jaarvergadering gehouden. Een 47 tal buurtleden had 
de moeite genomen om deze jaarvergadering te bezoeken. Na de 
notulen en de diverse jaarverslagen die werden voorgelezen nam Jo 
Cremers namens de kascontrole commissie het woord. Hij gaf aan 
dat de stukken op een correcte manier zijn gearchiveerd en vraagt de 
vergadering om de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt 
met applaus bevestigd. Pieter Hoogland is aftredend lid in deze 
commissie en Twan Valkenburg volgt hem op. 

Vervolgens zijn er bestuurs verkiezingen waarin Gerrit Vervoort, John Seuren en Mariëlle 
van de vorst aftredend zijn. Gerrit Vervoort en Mariëlle van de Vorst worden herkozen in 
het bestuur. John Seuren geeft aan niet meer herkiesbaar te zijn en aangezien er geen 
kandidaten zijn om hem op te volgen gaat het bestuur verder met de huidige bezetting. 
Hierna neemt de secretaris Wim Mulder het woord en vraagt de vergadering in te stemmen 
met het voorstel om Gerrit Vervoort  wederom te benoemen als voorzitter. Dit wordt met 
applaus bekrachtigd. Vervolgens krijgen Gerrit Vervoort 25 jaar als voorzitter en John 
Seuren een attentie voor hun inzet voor de buurt. 
 

 
 
 
 



 

Vrijdag 11 juli monumentale barbecue. 
Zoals vanouds een gezellige avond waar de barbecues weer over uren moesten maken. En 
de geur van gaar en soms verbrand vlees verspreide zich over ons buurt pleintje hoek 
Keizerstraat Nieuwstraat. Ook de kinderen amuseerden zich 
opperbest met schminken, fietsen en stoepkrijt. De koele 
dranken smeerden de dorstige kelen en vele sterke verhalen 
werden er weer verteld. Verder werd op deze avond Floor de 
Leeuw voorzien van de versierselen en oorkonde die horen 
bij lid van verdiensten. Dit omdat hij op ons 25 jarig feest 
helaas niet aanwezig kon zijn. Kortom het was weer erg 
gezellig deelname circa 60 personen jong en oud.  
 

Zaterdag 6 september Koning- en Prinsschieten van de buurt. 
Op deze zonnige middag streden wij om het Koning en Prins(es) 
schap van de buurt. Allereerst werd er op bollekes geschoten waar 
achter weer diverse eetbare prijzen waren verstopt. De jeugd liet zich 
van een goede kant zien op de windbuks. Toen de bollekes er waren 
afgeschoten kon het echte werk beginnen. Na een spannende strijd 
schoot Pieter Hoogland uiteindelijk de vogel naar beneden en mocht 

zich laten kronen als Koning van de buurt en aan zijn zijde stond Danique Mertens die bij de 
jeugd het juiste bolleke weg had geschoten en zo Prinses van de buurt werd. Erg gezellige en 
zonnige middag op het schietterrein van schutterij st. Joris. Deelname 25 personen groot en 
klein. 

 
Vrijdag 26 september burendag. 

Elk jaar nemen wij als buurtvereniging deel aan de nationale 
burendag van het Oranjefonds. Zo ook weer dit jaar waar wij 
zoals gewoonlijk het perkje in onze buurt weer een flinke 
opknapbeurt gaven zodat deze perkjes er voor de winter weer 
prima uitzien. Verder maken wij met onze buurtkinderen een 
rondje door de buurt om het zwerfafval te verzamelen. 
Nagedane arbeid is het tijd voor een stuk heerlijke Limburgse 
vlaai en een drankje voor alle medewerkers. Ook de 
buurtleden die belangstellend een praatje komen maken genieten van al dit lekkers. 13 
personen groot en klein zijn deze dag actief bezig geweest voor onze buurt tijdens de 
burendag van het Oranjefonds. 

 
Zondag 5 oktober forelvissen met buurtvereniging ’t Törp. 

Samen met buurtvereniging ’t Törp zijn we op deze zondagmiddag 
weer richting Neeritter getrokken om de nodige forellen aan de haak 
te slaan. Hoewel buurtvereniging ’t Törp met een minimale 
deelname aanwezig was hebben we er een gezellige vismiddag van 
gemaakt waar ook de jeugdigen onder ons menig visje wisten te 
verschalken. Na de vangst gezamenlijk te hebben schoongemaakt 
werden de forellen onder de deelnemers verdeeld zodat iedereen met 
enkele forellen naar huis ging. De forellen die zijn blijven zitten 
vangen we er volgend jaar wel weer uit. Verder werden de vissers 

tussendoor van koffie, soep en een drankje voorzien wat ze zich goed lieten smaken. 
Deelname aan deze activiteit 20 personen. 

 
 
 



 

Vrijdag 24 oktober wandel/speurtocht voor jong en oud. 
Op deze speciale Halloween-avond verzamelden zich maar 
liefst 54 (grote en kleine) buurtgenoten bij ons vertrouwde 
clublokaal ’t Veerhuis. 
Nadat iedereen een kleine of grote versnapering had 
gedronken mocht iedereen zelf zijn eigen groep samenstellen. 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in totaal 6 gevarieerde 
groepen en kon de eerste groep rond  kwart voor 7 
vertrekken. De tocht kon worden gevolgd met behulp van een 
beknopte beschrijving en foto’s van diverse objecten onderweg. Om uiteindelijk ook een 
winnende groep te kunnen aanwijzen konden er onderweg ook vragen worden beantwoord. 
Net voor het voormalige voetbalveld “oppe driehook” hing aan een speciale plaats nog een 
blad met bonusvragen. 
Daarna ging het door tot aan de rustplaats voor deze tocht. Hiervoor mochten we gebruik 
maken van de kantine van het ouderencentrum, waarvoor dank. Hier kreeg eenieder een 
lekker broodje knak met chocomelk of fristi en voor de ouderen een kop koffie. De 
bewoners van het ouderencentrum vonden het maar wat spannend om al die groepen zien 
binnen komen. Het viel overigens wel op dat een niet nader te noemen groepje (die als 
laatste waren vetrokken) een flinke inhaalrace waren begonnen. Zou dat soms komen omdat 
de papa’s in dit groepje erge dorst hadden ??? 
Het 2e gedeelte van de tocht ging wat sneller zodat toch alle groepen mooi weer op tijd bij 
ons clublokaal aankwamen. Hier werden de antwoorden scherp bekeken door een 

vakkundige jury. Ook diverse deelnemers wilden meekijken of alles 
wel eerlijk verliep. Uiteindelijk was er 1 groep die geen enkele fout 
had bij de vragen en die werd uitgeroepen tot winnaar. De kinderen 
werden dan ook getrakteerd op een zakje chips. 
De papa’s en de mama’s dronken gezellig nog een borreltje of wat 
anders en kletsten nog gezellig na.  
We konden dan ook weer terugkijken op een gezellige avond op 
deze laatste vakantiedag in oktober 2014. 
 

Dinsdag 25 november Sinterklaasavond in de Bongerd. 
Dinsdag 25 november was het dan eindelijk zover. 
Sinterklaas en zijn twee hulppieten hadden tijd om de 
kinderen van de Bongerd te bezoeken.  
Voor de 24 kinderen die zich verzameld hadden voor de 
avond in ons clublokaal werd het een gezellige boel.  
In groepjes mochten ze op audiëntie bij de Goed Heiligman. 
Er was voldoende tijd voor Sinterklaas om vragen te stellen 

over school, voetbal of turnen. Veel kinderen hadden een liedje 
geoefend of een tekening meegenomen voor Sinterklaas.   
Nadat alle kinderen met Sinterklaas gesproken hadden en gezongen 
was het tijd om samen de meegebrachte cadeautjes uit te pakken. Na 
een gezellige avond ging iedereen tevreden naar huis maar niet nadat 
we met Sint hadden afgesproken om volgend jaar weer terug te 
komen voor de kinderen van de Bongerd.  
 

 
 
 
 
 



 

Zaterdag 29 november deelname liedjes avond. 
De nachtegalen van de Bongerd hebben ook dit jaar weer acte de 
presence gegeven op deze liedjesavond van cv De Golfbraekers. Het 
had enige voeten in de aarde voor we met dank aan Manuel van 
Buggenum bij Ton Bijlsma de studio in konden duiken om onze 
schlager “Wessem oppe Kop”op te 
nemen. Na enkele schrobbelaars 
kwam een en ander toch nog goed op 
de schijf te staan. Met een 4de prijs 

voor de buurt hebben we ons toch weer van de goede kant 
laten zien. Deelname aan deze avond 10 personen. 

 
Dinsdag 16 december Kerstkienen. 

Weer een fanatieke en geslaagde kienavond met een deelname van 
48 personen en er waren ook nog 5 kijkers uit de buurt. Het 
kiencomité had weer erg leuke en eetbare prijzen ingekocht. Ook 
werd er door diverse leden een leuke prijs gesponsord. Een van deze 
gesponsorde prijzen viel gelukkig weer in de eigen familie tot latere 
opluchting van omroeper Peter, die op zeer goede wijze geassisteerd 
werd deze avond door Gerda.  Het kerstbrood in de pauze smaakte 
ook weer erg lekker.  Al met al een zeer geslaagde avond die niet 
meer weg te denken valt in onze buurtactiviteiten. 

 
Donderdag 1 januari Nieuwjaars borrel. 

Nieuwjaars borrel bij Desiree en Floor.  Alweer voor het 
derde jaar op rij zijn wij te gast in hun fantastisch 
onderkomen aan de Parrallelweg. Een hapje, een drankje en 
de beste wensen voor een fijn nieuw jaar zijn perfecte 
ingrediënten om er weer een gezellige avond van te maken. 
Vooraf aan deze Nieuwjaars borrel bij Desiree en Floor 
bracht een delegatie van het bestuur een bezoek aan ons 
clublokaal ’t Veerhuis om daar ook Bram een geweldig 2015 
te wensen. Bij de warme kachel en een gezellig kampvuur was het weer erg gezellig tot in 
de late uurtjes.  Op deze gezellige avond kwamen een 54 tal buurtleden bijeen om elkaar de 
beste wensen over te brengen. 

 
Donderdag 22 januari versieren bij de jeugd Prins Yoni en Jeug Prinses Noortje. 

Wat een verrassing was het dat we dit jaar een heus Jeugd 
Prinsenpaar in onze Bongerd hadden. Zowel de Jeugd Prins als ook 
zijn Prinses komen deze keer uit de Bongerd. En hier hoort 
natuurlijk ook een gepaste versiering bij wat de Bongerd wel is toe 
vertrouwd. Met enkele vaste krachten binnen onze buurt werd dan 
ook op beide plaatsen voor een vrolijke versiering gezorgd. Beide 
ouders van dit Prinsenpaar zorgden er ook nog voor dat de 
inwendige mens niets te kort kwam. 
Wij hebben er dan ook alle 

vertrouwen in dat dit Prinsenpaar, met hun beide adjudanten 
Danique en Niels (ook uit de Bongerd), er een geweldig 
carnavals festijn van gaan maken. En ook samen voor zullen 
gaan in de diverse polonaises. 

 
 



 

 
Vrijdag 30 januari versiering aanbrengen bij Boer Jos Deneer. 

Dat de Bongerd op alle vlakken binnen de Carnavals vieringen een 
deuntje mee blaast moge ook blijken uit de keuze van Jos Deneer als 
Boerenbruidegom. Deze stevige bouwvakker is natuurlijk een goede 
Boeren bruidegom om mee in het onecht te worden verbonden. Maar 
alvorens hij de trouwring krijgt omgeschoven krijgt deze Boer uit het 
Bongerdrijk een gepaste versiering, welke we op deze avond hebben 
aangebracht.  Nu weet iedereen waar deze Boer woont. 
 

 
Zondag 1 februari bezoek receptie Jeugd met Prins Yoni en Prinses Noortje.  

Zij zijn allebei afkomstig uit onze buurtvereniging en daarbij 
werden wij ook nog verrast dat de beide adjudanten Danique 
en Niels ook uit ons buurtgebied waren.  
Veel buurtleden, al met al meer dan 50 buurtgenoten kwamen 
hen feliciteren en ook om hen een fantastische carnaval 2015 

toe te wensen. Zij kregen vanuit de 
buurtvereniging allen een persoonlijk 
cadeau in de vorm van heerlijke 
chocolade met een steek voor het 
prinsenpaar en een tablet voor de adjudanten, alsmede kregen zij de 
gebruikelijke buurtmedaille omgehangen. Ook prins Wim en zijn 
adjudant, oud buurtlid Roger, werd een hele mooie carnaval 2015 
toegewenst. 

 
Vrijdag 6 februari wordt café ’t Veerhuis weer café de Bongerd. 

Elk jaar dopen we ons clublokaal weer om tot Café De 
Bongerd. De borden zijn weer netjes bijgewerkt en bij de 
ingang van ons clublokaal geplaatst zodat iedereen door de 
poort van café de Bongerd zich in het feest gedruis kan 
storten. Na gedane arbeid is het goed proosten. 

 
 
Zaterdag 7 februari bezoek receptie Boer Jos Deneer 

Op deze zaterdag brachten we een bezoek aan de receptie van het 
boeren bruidspaar met als Boer Jos Deneer uit de Bongerd. Ook hier 
was weer een grote delegatie buurtleden aanwezig om het bruidspaar 
te feliciteren. Zij kregen de buurt medaille omgehangen en een 
ludiek cadeau met metsel troffel en voegijzer aangeboden vergezeld 
door een gevuld mandje met worsten e.d.  
Deze metsel troffel en voegijzer hebben een speciale betekenis voor 
Boer Jos, laten we zeggen een symbolische herinnering. 

 
Zaterdag 14 februari Jeugdoptocht.  

Op deze dag hebben een aantal kinderen van de buurt weer 
meegedaan met de Jeugdoptocht. Uiteraard niet geheel zonder 
succes. 
Dit begon al in november, toen hebben een aantal moeders zich 
samen gevoegd om een idee op tafel te brengen. 
“wea leave op keuninklikke grondj” is hierbij als beste idee naar 
voren gekomen. De moeders hebben toen een aantal mooie capejes 



 

gemaakt en de papa's hebben van een bolderwagen een echte carnavalswagen gemaakt, die 
bijna net zo groot was als de prinsewagen zelf. 
Op woensdag 21 januari zijn de kinderen zelf aan het knutselen 
geslagen en hun eigen steken gemaakt in ons clublokaal ’t 
Veerhuis. 
Ook zijn er nog zakjes gevuld met ''keuninklikke grondj”    uit  
de buurt, om uit te delen. 
Na al deze voorbereiding was het dan eindelijk zo ver. 
Om 13.45 uur stonden alle kinderen prachtig geschminkt te 

trappelen om te beginnen aan de 
optocht, onder een strak blauwe hemel met een stralend zonnetje. 
Voorop liepen een echte prins en prinses en de rest van de kinderen 
speelde de raad en een aantal ouders liepen mee als begeleiding. 
Door het enthousiaste publiek wat in grote getallen naar de optocht 
kwam kijken hadden de kinderen het enorm naar hun zin. Al snel 
was de “keuninklikke grondj” helemaal op want iedereen wou 
natuurlijk de grondj uit onze buurt hebben. 
Eenmaal terug op de markt mochten alle kinderen nog een ballon 

oplaten met hun naam eraan voor de ballonnen wedstrijd. 
Aansluitend ging iedereen naar zaal de Harmonie om te 
feesten en natuurlijk te wachten op de uitslag. Om ongeveer 
17 uur was het zover, de prijsuitreiking van de optocht. De 
inzet van iedereen werd rijkelijk beloond. We hebben de 2de 
plaats behaald. 
Uiteraard gaan we volgend jaar voor de eerste plaats, maar 
wat de uitslag ook zal zijn meedoen is belangrijker dan 
winnen.  

 
Maandag 16 februari Grote optocht.  

Het was even moeilijk om een aantal buurtbewoners enthousiast te 
krijgen om deel te nemen aan de grote optocht. Het dreigde een “Vèt 
probleem” te worden. Na links en rechts wat navraag te doen begon 
het toch te kriebelen bij 9 volwassenen en 3 kinderen. En door de 
stroeve start  was het idee geboren: “Wae höbbe ein vèt probleem” 
Ieder kon op zijn eigen manier het “probleem” uitbeelden. 
Te zien waren een paar kakmadammen met vet, stoere kinderen,  een 

snack in de fritespan maar geen vet, een platte band maar geen plak in het 
reparatiedoosje, te vet haar, een paar vette kilootjes te veel op de 
weegschaal,  vet jong willen lijken maar de spiegel laat iets anders zien, 
vetbolletjes voor de vogels en kaarsenvet op het clownspak. 
Tijdens de optocht hebben wij veel plezier gehad met de nodige reacties 
en lachsalvo’s van het publiek. Het resultaat was in ieder geval boven 
verwachting “Vèt”  een 3de plaats bij de grote groepen! 
En daarmee was ons “Probleem” snel opgelost. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Zaterdag 21 maart NL-Doet. 

Elk jaar staat NL doet in het teken van samen iets doen, mensen uit de buurt 
bijeen te brengen om gezamenlijk maar vooral met elkaar iets te doen. Wij als 
buurt vinden het belangrijk dat onze buurt er netjes uitziet en daarom 
verzamelen wij het zwerfafval in onze buurt. Ook de perkjes die wij van de 
gemeente hebben geadopteerd kregen weer een grondige opknap beurt zodat 
alles er van de zomer weer pico bello bijligt. Zo kregen dit jaar ook de beide 
zitbanken op ons buurtpleintje een grote 
schoonmaak -beurt. Van de gemeente 
Maasgouw kregen we een lekkere vlaai 
aangeboden en deze werd dan ook door jong 
en oud smakelijk opgegeten bij een kop koffie 

en/of wat fris. Nadat we alle werkzaam heden na behoren 
hadden uitgevoerd werd er nog onder het genot van een 
drankje gezellig nagebabbeld over de gedane arbeid. 
Deelname aan deze middag een 17 tal buurtleden groot en klein. 

 
Zaterdag 4 april Paaseieren rapen voor de Jeugd.  

Ondanks het slechte weer was de paashaas toch op pad gegaan en 
had in de speeltuin de paaseieren verstopt. 
Ook de kleurplaten die door veel kinderen waren ingeleverd werden 
opgehangen en elk kind kreeg hiervoor een kleine traktatie.  
En dat onze buurtkinderen bikkels zijn hebben ze laten zien, want zij 
lieten zich door de regen en de kou niet tegen houden en gingen vol 
enthousiasme de paaseieren zoeken. Nadat alle eieren en paashazen 
gevonden waren, kon er volop gespeeld worden. 

En doordat alles nat was leverde dat kinderen op die lekker nat en heerlijk vies waren 
geworden. En zo heeft iedereen weer  genoten van deze paasactiviteit. 

. 
Zaterdag 4 april Paasattentie ouderen.  

Nadat de Paashaas de kinderen uit de buurt had geholpen met 
het zoeken van de eieren was het tijd om ook de ouderen in 
de buurt een bezoekje te brengen. Een 15 tal buurtleden werd 
aangenaam verrast door de Paashaas die hen een leuke 
Paasattentie overhandigde. Zoals elk jaar weer werd dit 
geweldig gewaardeerd door hen die een leuke attentie kregen 
aangeboden. Zo worden ook de ouderen van 70 jaar en ouder 
door ons niet vergeten. 
 

Zondag 19 april fietstocht.  
Het was lekker weer toen we vanaf onze buurtsteen vertrokken met 
17 deelnemers. Via Hagenbroek en Neeritter togen we gezamenlijk 
richting Belgie alwaar we ook “het kapelletje van de familie Wolff “ 
passeerden. De tussenstop was op het terras bij radio Monza tussen 
Kinrooi en Molenbeersel. Aldaar werd gezellig van een speciaal 
pilsje of ander drankje genoten en dat met eigenlijk “vooroorlogse” 
prijzen. De terugweg ging via de visvijvers  achter Neeritter, via 
Hunsel en vervolgens achter langs het industrieterrein Ittervoort op 
een rustig tempo richting clublokaal van Bram naar Wessem. Bij 

Bram werd gezellig nog even nagebabbeld. Een hele leuke tocht waarvan menigeen zei deze 
zeker in eigen tijd nog eens te zullen gaan fietsen.  



 

 
Maandag 4 mei dodenherdenking. 
Deze maandag vond in Wessem de jaarlijkse dodenherdenking plaats ter  nagedachtenis aan 
hen die het leven lieten door oorlogsgeweld. Dit jaar werd stil 
gestaan bij het feit dat het ruim 70 jaar geleden is dat in 
Wessem een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog maar 
ook aan het feit dat het 75 jaar geleden is dat hier een felle 
strijd is gestreden bij de inval van de Duitsers. We herdenken 
de 10 Nederlandse militairen die hierbij hun leven lieten en 
de 32 inwoners van Pol en Wessem die door oorlogsgeweld 
om het leven zijn gekomen. 
Het monument waarop hun namen staan werd vervolgens 
ingezegend. Waarna er door verschillende verenigingen waaronder ook de Bongerd een 
bloemstuk bij dit monument werd gelegd. 
 
Zaterdag 9 mei Dorpsschieten. 
Op deze winderige zaterdag middag hebben we met 4 teams deelgenomen aan het 

dorpsschieten van schutterij St. Joris. Dat de bollekes moeilijk te 
raken waren door de harde wind mag blijken uit het feit dat maar 
4 teams de achttien bollekes naar beneden schoten. De teams van 
de Bongerd schoten 16 en 3x 17 bollekes naar beneden. Met 3 
teams van 17 mochten we nog kavelen om de 5de prijs. Helaas 
schoten we niet voldoende bollekes naar beneden om ook de 5de 
prijs ging aan onze neus voorbij. Ondanks het mindere weer toch 
weer een gezellige activiteit. 

 
 
 
Om deze activiteiten te organiseren kwam het bestuur 6x in vergadering bijeen inclusief een 
brainstorm avond. 
 
Wel dient ook te worden opgemerkt dat rond het 25 jarig feest van de buurtvereniging 
verschillende werkgroepen ook in diverse vergadering bijeen zijn geweest om er iets moois 
van te maken. 

 
 


