Jaarverslag seizoen 2015 - 2016
Zondag 31 mei jaarvergadering.
Een 20 tal buurtleden had zich de moeite genomen om deze algemene ledenvergadering te
bezoeken. Het voorlezen van het jaarverslag van secretaris en penningmeester wordt met
voor de samenstellers ontvangen. Na het financieel verslag neemt Twan Valkenborg namens
de kascontrole commissie het woord. Samen met Jo Cremers heeft hij de stukken
gecontroleerd en geeft aan dat het financieel beheer er goed uitziet en vraagt dan ook om de
penningmeester decharge te verlenen wat met applaus word verleend. Jo Cremers is
aftredend in deze commissie en zijn plaats wordt door Har Deneer opgevuld. Verder neemt
penningmeester Gerda v/d/Goor afscheid van het bestuur na 12 jaar penningmeesterschap.
Zij wordt door de voorzitter bedankt voor haar jaren lange inzet een applaus is er speciaal
voor haar. Nieuw in het bestuur worden gekozen Anita Zeelen en na zijn stage periode word
ook Jarno Pouwelsen in het bestuur gekozen.
Woensdag 8 juli kinderactiviteit.
Woensdag 8 juli zijn we naar PeeWee te Posterholt geweest. PeeWee heeft een
binnen- en buitenspeeltuin en een kinderboerderij. Dat er ook een
binnenspeeltuin was, kwam wel heel goed uit, want toen we vertrokken om
13.15 uur vanaf de steen bij Gerrit viel de regen met bakken uit de lucht. We
zijn met een gezellige groep van 16 kinderen, 5 ouders en oma Toos naar
Posterholt gereden. Daar aangekomen, hebben we de kinderen nog
nauwelijks gezien. Geregeld werd een rondje gemaakt om te kijken wat ze
allemaal aan het doen waren en werden ze bij elkaar geroepen om iets te
drinken of een ijsje/chips te eten. De rode en bezwete hoofdjes gaven aan dat er
vol ijver werd geklommen, gesprongen, gegleden en wat al niet meer. En wat waren de kale
cavia’s grappig; velen wisten niet dat deze bestonden en ze leken net op kleine nijlpaardjes!
Om 17.00 uur hebben we samen frietjes of een tosti gegeten om vervolgens nog eventjes te
spelen. Na het maken van een mooie groepsfoto vertrokken we omstreeks 18.00 uur weer
huiswaarts en werden alle kinderen netjes thuis af gezet. Wat was het weer een gezellig
dagje uit en wat hebben we toch lieve kinderen in de buurt !
Vrijdag 17 juli Monumentale Barbecue.
Het was weer ouderwets gezellig bij de jaarlijkse barbecue bij onze
steen op het pleintje. Voor groot en klein was gezorgd in de vorm
van een heerlijk drankje en de kleintjes konden extra met het
stoepkrijt aan de slag. Ook genoten ze halverwege de avond van een
lekker “buurtijsje”. In totaal waren zo’n 60 buurtleden gedurende
deze avond aanwezig. Het zelf meegebrachte vlees dat op de
barbecue werd gebraden en de salades en stokbrood
smaakte iedereen natuurlijk lekker. Op de achtergrond
een gezellig muziekje vergrootte natuurlijk de sfeer. We kijken alweer uit naar
de volgende in 2016.

Zaterdag 5 september Koning- en Prinsschieten van de buurt.
Zoals ook voorgaande jaren stond dit jaar ook weer het Koning- en Prinsschieten
van de buurt op het programma. Met een 23 tal buurt leden namen we de buks
weer op de schouder om eerst de punten eraf te schieten en vervolgens de
vogel met een wel gemikt schot naar beneden te halen. Dat achter de diverse
punten lekkere prijsjes waren verborgen was voor Pollie Kaal de reden om het
zekere voor het onzekere te nemen en meteen maar de hele lat naar beneden te
schieten. Ze had toch het punt zuiver in de korrel. Na wat reparatie
werkzaamheden van enkele schutters konden we het schieten vervolgen. Nadat
de punten eraf waren geschoten was het tijd voor de vogel. Na een spannende strijd was het
Wim Mulder die de vogel met een welgemikt schot naar beneden haalde. Bij de jeugd was de
eer aan Ryan Mertens welke het juiste punt wist te vinden waarachter het Prinsschap van de
buurt verborgen zat. Al met al weer een erg gezellige schietmiddag voor de Bongerd.
Zaterdag 26 september burendag.
Op deze landelijke burendag is het een gezellig samen zijn van jong en
oud om samen de handen uit de mouwen te steken.
Gezelligheid voert hier altijd de boven toon. Samen
hebben we weer het zwerfafval in de buurt opgeruimd
en ons tuintje gereed gemaakt voor de winter. Verder
kwamen er nog enkele buurtleden gezellig langs om
een praatje te maken en een kop koffie te drinken. Toch weer
een 22 personen die de handen uit de mouwen hebben gestoken op
deze burendag van het Oranje fonds.
Zaterdag 11 oktober forelvissen.
16 personen togen op deze zondag richting Neeritter om in de
visvijvers aldaar een visje te verschalken. Helaas hebben we veel
naar een dobber moeten turen welke maar niet onder wilde gaan.
Maar zoals het een goede visser beaamd hadden we hier zo ons
eigen visserslatijn voor. Het weer was te goed en ook de vis genoot
van het zonnetje en vergat te bijten. Dat de vangst wat minder was
mocht de pret niet drukken genoten werd er van de heerlijke koffie,
soep een frisse versnapering en het fijne weer. Volgend jaar halen
we de achter gebleven vissen er wel uit.
Zaterdag 17 oktober Jaarfeest.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een vinyl party te houden. Hiervoor
hebben we oud diskjockey Peter Leblanc van discotheek Keup bereid gevonden
om de vrolijke noten vanaf vinyl voor ons te draaien. Een terechte keus Peter
heeft vele oude hits voorbij laten komen waarbij menigeen leuke herinneringen
had. Voor de opbouw van de hele installatie met licht en geluid is hij bijna een
halve dag druk geweest op zijn eigen manier werd alles in elkaar gezet met
een prachtig resultaat. Op deze jaarlijkse feestavond werd oud bestuurslid
Gerda v/d Goor onderscheiden met de zilveren speld van verdienste dit
vanwege haar jaren lange belangloze inzet voor de buurt.
Gerda nog hartelijk dank voor deze inzet.
Circa 65 buurtleden hebben deze avond van de muziek uit de jaren
1970 tot 1990 genoten waarbij ook de hapjes en kaasjes gretig aftrek
hadden. Tot in de late uurtjes werd er gefeest waarbij zelfs de twist
zelfs nog werd gedanst.

Vrijdag 23 oktober wandel/speurtocht.
Nog maar net bekomen van ons jaarlijks buurtfeest een week ervoor, waarbij we van
een geweldige vinylparty hebben genoten staat de jaarlijkse fotospeurtocht weer op de
planning. Vooraf hadden we onze twijfels over de opkomst vanwege de herfstvakantie
die in zou gaan. Maar net als andere jaren was de tocht weer zeer goed bezocht en
mochten we een aantal grote groepen op pad sturen. De kinderen hadden er zin in en
stonden al klaar, gewapend met zaklantaarns. Dit jaar hadden we gekozen voor een
iets moeilijkere opzet, waarbij namelijk door middel van close-ups van deurklinken
langs de route, de juiste adressen moesten worden genoteerd. Het eerste deel van de
route ging via onze eigen buurt in de richting van de Kemp en via de Maasstraat al
slingerend door onze oude kern van Wessem naar de pauzeplaats. De pauzeplaats was
dit jaar verassend genoeg eens niet bij de speeltuin of het ouderencentrum. Onze
voorzitter Gerrit had zich verschanst op de Oude Thornerweg naast de accommodatie
van de tennisvereniging. Hier stond een gezellige campingtafel klaar met
broodjes knak, hagelslag of pindakaas. De papa’s en mama’s dronken gezellig
een kop koffie en de kinderen een lekkere beker chocomelk of fristi. De
chocomelk was dit jaar gesponsord door ons eigen clublokaal ’t Veerhuis
waarvoor dank. Voordat de groepen hun pad weer vervolgden in het donker
werd er nog een bonusvraag gesteld. Hier moest geraden worden hoeveel
gewicht er in het schepnet lag. Dit bleek 569 gram te zijn en 2 groepen zaten
hier slechts 10 gram vanaf wat heel erg knap was. Het 2e gedeelte van de
tocht ging via de Thornerweg en de “nieuwe” buurt door de Korte en Lange
Beemdens weer terug naar onze eigen buurt en ons eigen clublokaal. Als
laatste stonden er nog 5 bonusvragen gesteld waarbij ieders brein aan het
werk werd gezet. Er bleken toch nog 2 pittige vragen te zijn die door
niemand goed werden beantwoord. Nadat de jury alle antwoorden had bekeken was er toch
een groep die werd uitgeroepen als de winnaars van de avond. En zoals gewoontegetrouw
werden de kinderen en papa’s en mama’s van deze groep getrakteerd op een consumptie. En
nadien werd er onder het genot van een drankje nog gezellig wat nagekletst. Al met al weer
een heel geslaagde avond vonden wij waarbij de weergoden ons ook weer heel gunstig
gezind waren. Met een opkomst als deze gaan we volgend jaar zeker weer een spannende
tocht verzorgen.
Dinsdag 24 november Sinterklaasavond.
24 november was het weer zover. Sinterklaas vergezeld met 2 van zijn
pieten brachten een bezoek aan 20 kinderen van de buurt. Hij deelde al
direct mede dat hij in zijn grote boek had gelezen dat zijn pieten geen stoute
kinderen had gevonden bij buurtvereniging de Bongerd en daarom kregen
alle kinderen sowieso aan het eind van zijn bezoek een
welverdiend cadeautje. Wat was het een gezellige boel;
veel kinderen hadden zich verkleedt als sinterklaas of
zwarte piet. Er werd gezongen en Sinterklaas nam ruim de
tijd om met ieder kind een praatje te maken. Fer Vervoort had de
belangrijke taak gekregen op de staf te letten en dat deed hij dan ook met
volle overgave. Na een bedankwoordje door Gerrit en de belofte van de sint
dat hij komend jaar weer een bezoek zal brengen, vertrok de sint en zijn
pieten; uitgezwaaid door de kinderen en ouders.

Zaterdag 28 november deelname liedjesavond.
Met een 11 tal buurtleden traden we aan met een liedje van Hansi
Hinterseer
Vertaald in het Wessems door liedjescommité : Marielle en Marleen
“ Hendjes nao boeave “
Helaas, ondanks dat het een liedje was waar iedereen goed mee zou
kunnen doen, geen prijs! Maar wel een leuke tijd van oefenen
De opnames werden zoals vanouds gedaan bij en door Ton Bijlsma, wat
weer een gezellige avond opleverde, met veel tranen van het lachen.
Komend jaar maar weer een nieuw liedje
Dinsdag 15 december kerstkienen.
Het kerstkienen was met 35 deelnemers leuk bezet. Het
comité zorgde weer voor gevarieerde en veel eet- en
drinkbare prijzen. Spreekbuis Peter werd ditmaal heel
kundig geassisteerd door Gezina die liet zien een goede
hand te hebben in het trekken van de juiste nummers.
Halverwege werd als vanouds gezorgd voor lekker
kerstbrood dat de deelnemers zich lekker lieten smaken.
Op het einde kwamen nog enkele fans binnen en zo
hebben inclusief het comité zo’n 40 buurtleden een leuke
avond gehad.
Woensdag 16 december workshop kerststuk maken.
Als buurtvereniging hebben wij de mogelijkheid gekregen om bij bloemisterij
Parren in Thorn o.l.v. Servie Leblanc een kerststuk te maken.
Op woensdag 16 dec. zijn 10 dames vol goede moed naar Thorn gegaan.
Ieder mocht een eigen schaal/ pot o.i.d. mee nemen, ook losse spullen konden
van thuis worden meegenomen om het kerststuk op te maken.
Bij de bloemisterij kon ieder voor zichzelf bloemen en materialen uitkiezen om
te verwerken in het kerststuk.
Het eindresultaat was prachtig. Ieder had een kerststuk gemaakt geheel naar
eigen keuze en eigen smaak.
Omdat het een geslaagde activiteit was, staat deze dit jaar ook weer op de agenda.
Vrijdag 1 januari Nieuwjaars borrel.
De eerste dag in het nieuwe jaar die wij gebruiken om onder het genot van een
hapje en drankje elkaar het beste te wensen voor het komend jaar. Ook dit
jaar weer in het gezellig onderkomen bij Desire en Floor aan de Parallelweg
waar circa 45 buurtleden jong en oud enkele gezellige uurtjes hebben
doorgebracht. Onze nieuwe Jeugd Prinses van de Braekerkes Jana Zeelen was
een van de prominente gasten deze middag. Verder kwamen er
spontaan nog enkele oliebollen op de tafel die een buurtlid
meebracht en welke gretig door de jeugd werden verorberd.
Desire en Floor werden ook nog extra in het zonnetje gezet met
een prachtig boeket omdat zij afgelopen jaar 25 jaar waren
getrouwd. Al met al weer een gezellige bijeen komst en een
goed begin voor het nieuwe jaar.

Maandag 18 januari versieringen aanbrengen Jeugd Prinses Jana.
Ook dit jaar zijn er weer jeugdleden uit de Bongerd die voorop gaan in de
polonaise bij de Breakerkes. Jana Zeelen werd gekozen als Prinses van de
Braekerkes en als adjudant had zij Robin Jacobs aan haar zijde. Zoals het al jaren
traditie is versierd buurtvereniging de bongerd het huis van haar Prinsen en
Prinsessen dus zo ook deze avond het huis aan de Hobusstraat waarin Prinses
Jana woont. Met een gezellig team werd er weer een prachtige versiering
aangebracht en geproost op een prachtige vastelaovondj.

Zondag 24 januari bezoek receptie van Jeugdprinses Jana en adjudant Robin van de buurt.
Met een veertigtal buurtleden brachten we deze middag een bezoek aan de receptie van
onze buurtleden Prinses Jana en adjudant Robin natuurlijk werden ook Prins Toon I en
adjudant Raff niet vergeten. Allen werden onderscheiden met onze buurt
medaille en voor Prinses Jana was er de chocolade steek. Voor Prins Toon I en
de beide adjudanten was er nog een chocolade tablet. Verder feliciteerde
voorzitter Gerrit Vervoort natuurlijk ook Prins Stan en Prinses Marleen en
wensten allen een hele fijne carnaval toe.

Dinsdag 26 januari versiering aanbrengen bij de Boer Marcel.
Als opvolger van boer Misch werd door het boerebruiloft comité buurtlid
Marcel Haine uitgeroepen om als boer voor te gaan tijdens de
boerebruiloft. Ook voor boer Marcel was er een prachtige versiering
de Bongerd waardig. Ook hier was de voltallige versierings commissie
van de partij om de ballonnen op te blazen en de borden te plaatsen.
Boer Marcel zorgde voor een toepasselijke traktatie.

Vrijdag 29 januari versiering aanbrengen bij Café De Bongerd.
Elk jaar dopen we ons clublokaal ’t Veerhuis weer om tot Café De Bongerd. De borden
werden weer netjes bijgewerkt en met vereende krachten weer geplaatst bij de ingang van
ons clublokaal. Het blijft toch elk jaar een prachtig gezicht om de feestgangers door de
Bongerd poort te zien lopen.
Zaterdag 30 januari receptie Boerenbruiloft.
Ook op de receptie van Boer Marcel met zijn bruid waren we met vele buurt genoten
vertegenwoordigd. Van de buurtvereniging kregen ook bruid en bruidegom een echte
Bongerd medaille uitgereikt en voor de inwendige mens een mand met iets eetbaars.
Namens de buurt wensten wij dit paar ook een geweldig jaar toe met veel vruchtbare
momenten.
Woensdag 3 februari zingen in het ouderencentrum.
Ook dit jaar is buurtvereniging de Bongerd weer gevraagd om enkele van hun liedjes ten
gehore te brengen in het ouderen centrum st. Jozef. Dat wij als buurt al een behoorlijk
repertoire hebben maakt het makkelijk om enkele leuke liedjes te kiezen om op deze
bonteavond in het ouderen centrum ten gehore te brengen. En gezien de leuke reacties uit
de zaal werd dit zeker ook dit jaar weer gewaardeerd het blijft altijd een gezellige avond voor
de ouderen in ouderencentrum st. Jozef.

Zaterdag 6 februari jeugdoptocht.

Zaterdag 6 februari was het weer zover. Om ongeveer 14 uur begon de jeugd van de
Bongerd weer aan de optocht met als thema “wae goan es ein
loupendj veurke”.
Gelukkig gooide het weer geen roet in het eten... dol enthousiast
liep men van het begin tot het einde.
Voorafgaand aan de optocht heeft de jeugd met wat
mama's
bij café de bongerd een middag flink geknutseld.
Allemaal hadden ze mooie vlammetjes gemaakt
voor op hun hoofd. Ook de mama's hebben flink hun best gedaan
om wat mooie rokjes te maken.
De papa's hebben heel wat avonden geklust aan de grote wagens.
Na de optocht ging iedereen naar de zaal om verder te feesten
en natuurlijk af te wachten welke prijs de jeugd van de bongerd
in de wacht zou slepen.
Het werd de tweede plaats.
Iedereen was zeer tevreden, natuurlijk hadden we liever de eerste plaats.
Volgende keer beter, natuurlijk volgend jaar weer
Maandag 8 februari grote optocht.
“Wae STRIEKE ós d’r naeve”
Dat was ons thema. Deelname was met een groep van 12 personen, groot en
klein.
Ieder kon lekker zelf aan de slag gaan om een mooie creatie van te maken.
Uitgebeeld werd : een Striekkwartet, ich striek mich d’r naeve, ich laot mich
gaer strieke, oetgestreke gezicht en zich oetstrieke. Op maandag werd vol
goede moed aan de optocht begonnen. Maar door een verschrikkelijke
hagelbui viel alles een beetje in het water. Een dikke pluim voor de kinderen:
want ook al was alles nat, zij liepen toch zonder te mopperen de hele optocht uit. Wij zijn
niet in de prijzen gevallen maar : Wae hóbbe d’r ós neet naeve gestreke!!
Zaterdag 12 maart NL doet.
Op NL doet hebben in totaal 20 buurtleden groot en klein meegeholpen met
het verfraaien van ons pleintje en de buurtsteen, waarvan het plaatwerk weer
een keer extra opgepoetst werd. De jeugd schilderde in alle kleuren 4
vogelhuisjes en een grote stok waar ze na het drogen enkele dagen later aan
bevestigd werden. Deze staat nu te pronken naast de
buurtsteen. De banken werden extra geschilderd en de
struiken in de perkjes gekortwiekt. Ook kwamen
enkele ouderen genieten van het samenzijn en dat
onder een kop koffie / fris met vlaai en cake. Elk jaar krijgen we een
leuk bedrag vanuit de vriendenloterij of Oranjefonds voor in de
kas. Het doet deugd om te zien hoeveel hulp van buurtleden die
middag gegeven wordt. Gezellig werd na afloop door de helpers
nog even een drankje genuttigd.

Zaterdag 26 maart Paaseieren rapen voor de jeugd.
Paashaas op bezoek in de speeltuin.
De paashaas kwam weer op bezoek voor de buurtjeugd ( 26 ) in de speeltuin.
Overal waren gekleurde eieren maar ook chocolade eitjes en choco paashazen
verstopt. De allerkleinsten hadden een apart stukje speeltuin om in te zoeken,
om zodoende ook iedereen de kans te geven iets te vinden. Met mandjes en
zakjes togen de kinderen de speeltuin in en na een kwartier was op twee na
alles gevonden. Uiteindelijk lukte het enkele volhouders
om de laatste twee eieren ook te vinden. De
kleurwedstrijd was met zo’n 15 deelnemers ook weer
geslaagd en de paashaas vond ze allemaal even mooi, dus iedereen de
1e prijs en een extra attentie. De jeugd kon daarna nog gezellig een
uurtje gebruik maken van de speeltuin, terwijl de ouders gezellig onder
het genot van koffie of thee genoot van deze leuke happening.
Zaterdag 26 maart Paasattentie voor ouderen.
De paashaas ging na het bezoek aan de kinderen in de speeltuin ook dit jaar weer met leuke
bloemstukjes de ouderen ( van 70 jaar en ouder ) binnen de buurt bezoeken.
In totaal werden 14 buurtgenoten bezocht die weer blij verrast waren dit
leuke presentje te mogen ontvangen. Twee buurtgenoten die niet thuis waren
kregen het bloemstukje vanuit het bestuur met de paasdagen zelf uitgereikt.
Het werd als hartstikke leuk ervaren dat er ook weer aan de ouderen gedacht
was dit jaar.

Zondag 17 april fietstocht.
Een 20 tal buurtleden jong en oud trok er deze zondag met de fiets
op uit om er een gezellige fietstocht van te maken. We vertrokken
vanaf ons monument richting Pol en Heel om vervolgens langs de
Lange Vlieter, het waterwin gebied tussen Heel en
Beegden te vervolgen. Waarna we richting camping
Heelderpeel gingen om een versnapering tot ons te nemen en waar de kinderen
hun energie buiten ook kwijt konden. Na een ijsje voor de jeugd vervolgden we
onze tocht door Grathem met een klein uitstapje richting Kelpen te vervolgen
naar ’t Leerke ven in Panheel. Hier konden we genieten van de natuur en de vele
gevelde bomen door de bevers. Vanaf het Leerke ven fietsten we weer richting
Wessem waar in ons clublokaal ’t Veerhuis nog gezellig werd na gebabbeld over
deze fietstocht.
Vrijdag 22 april disco bowlen voor de jeugd.
Op vrijdag 22 april 2016 hebben wij een activiteit georganiseerd
voor de jeugd van 11 jaar en ouder. We zijn die avond met 9 kids
gaan bowlen bij Party & Karcenter Echt. Ze hebben twee uur lang
onder het genot van een hapje en een drankje hun talenten
geshowd op de bowlingbaan. En wij kunnen jullie vertellen er zit
natuur talent in buurtvereniging de Bongerd. Op een baan speelde
de meiden en op de andere de jongens. De eerste ronde mocht
iedereen oefenen, maar de volgende ronde van 10 gingen we
allemaal voor de felbegeerde prijs, een bioscoop bon! Er werden menig strikes gegooid, maar
de uiteindelijke winnaar van deze rond was Jurre Hoogland.
Het was een erg gezellige activiteit mede dankzij de enthousiaste jeugd, voor herhaling
vatbaar.

Zaterdag 23 april Roadshow Raboclubkas campagne.
Eigenlijk geen buurt activiteit maar toch mag dit wel even worden
vernoemd. Want mede namens de steun van onze buurtleden welke op ons
hebben gestemd mochten we toch een bedrag van € 217,81 incasseren.
Alle stemmers hartelijk dank voor jullie steun.

Woensdag 4 mei dodenherdenking.
Op deze jaarlijkse doden herdenking in Wessem ter nagedachtenis aan hen die het leven
lieten door oorlogsgeweld, hebben Anita Zeelen en Yvonne van Buggenum namens
buurtvereniging de Bongerd een bloemstuk gelegd bij het monument aan de burgermeester
Joostenlaan.

Om deze activiteiten te organiseren kwam het bestuur 6x in vergadering bijeen inclusief een
brainstorm avond.
Wel dient ook te worden opgemerkt dat rond de carnaval 8 activiteiten zijn vernoemd.

