Jaarverslag seizoen 2016 – 2017.
Vrijdag 27 mei. Jaarvergadering.
Op deze jaarvergadering waren 18 buurtleden aanwezig. Na de opening door de
voorzitter en goedkeuring notulen van 2016 werden de jaarverslagen van secretaris en
penningmeester voorgelezen. Voor beide verslagen was er een applaus voor de samen
stellers. Namens de kas controle commissie nam Har Deneer het woord en gaf aan dat
de stukken er goed uitzagen en vraagt dan ook aan de vergadering om de
penningmeester decharge ter verlenen wat met applaus word bekrachtigd. Binnen de
kas controle commissie is Toine Valkenborg aftredend en deze word vervangen door
Coby Mulder. Verder stelt Marleen Deneer zich niet meer herkiesbaar voor het bestuur
en word vervangen door Gaby Jacobs. Ook Jarno Pouwelsen geeft aan gezien drukke
werkzaamheden zijn functie ook neer te leggen voor hem zal het bestuur op zoek gaan
voor een geschikte kandidaat. Marleen en Jarno worden beide bedankt voor hun inzet
en krijgen applaus van de aanwezigen. Voor de buurtleden is er ook nog het papieren
jaarverslag van het jaarverslag beschikbaar.
Zaterdag 4 juni Dorpsschieten.
Op deze activiteit georganiseerd door schutterij St. Joris nam de
buurtvereniging met 4 zestallen deel. Na een spannende strijd waarbij
we even naar binnen moesten vluchten omdat de regen met bakken
uit de hemel kwam werden we toch nog beloond met een 4de prijs.
Ook bij de jeugd lieten we ons van de goede kant zien en schoot Fer
Vervoort zich in de prijzen. Voltrots nam ook hij zijn verdiende prijs
in ontvangst. Kortom een gezellige middag in de schietwei met een
mooi resultaat.
Woensdag 6 juli Kindervakantie activiteit.
Op deze woensdag zijn we met 12 kinderen en 4 ouders naar
het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof te NederweertEind geweest. Om 13.30 uur vertrokken we richting
Eynderhoof en wat hadden we een ideaal weertje voor zo’n
dag. Het was ontzettend mooi om te zien hoe de kinderen zich
vermaakten met activiteiten van rond jaar 1900; geen
technische snufjes nodig om veel plezier te beleven aan
kruimelvlaaitjes en vlechtboord bakken,
eigen springtouw te maken bij de
touwslager, de was op een wasbord te
schrobben en door de mangel te halen, te
kijken naar oude ambachten die werden uitgevoerd of op de
eenvoudige speeltoestellen te spelen. Het was 17.00 uur voordat
we het in de gaten hadden en het tijd was om richting Wessem te
rijden om de dag af te sluiten met een frietje, snack en drankje bij
Fung. Na iedereen netjes thuis te hebben gebracht, konden we
allemaal nagenieten van een mooie dag.

Vrijdag 22 juli monumentale barbecue.
Het was weer ouderwets gezellig op onze hoek bij de
BUURT – STEEN bij de jaarlijkse barbecue voor jong
en oud / het hele gezin. In totaal waren we met bijna 70
buurtgenoten. De jeugd vermaakte zich heel goed
tijdens het kleuren op de stoepen rondom en het
traditionele ijsje ging er bij hen wel in. De ouders
bakten er lekkere hamburgers, stukjes kip of vlees en
nuttigden op tijd (tegen kostprijs) een glas fris, bier of
wijn. Voor de eerste keer werd onze eigen buurttent
gebruikt als “overkapping c.q. verblijfsruimte” en dat
beviel ook goed. Een jaarlijks festijn waar veel buurtgenoten gezellig met elkaar
praten over dingen die gebeurd zijn, de verwachtingen bv van hun aanstaande
vakantie, met daarbij ook de vele sjaele waazel die er verkocht wordt en je raadt het al:
niet meer weg te denken in ons jaarprogramma.
Zaterdag 3 september Koning- en Prinsschieten van de buurt.
Ook deze schietactiviteit staat bij de buurtvereniging al
vele jaren op de agenda. Met een 13 tal buurtleden namen
we plaats onder de buks om de vogel naar beneden te
schieten. Na eerst wat proefschoten op de bollekes
waarachter enkele eetbare prijsjes waren verborgen werd
er begonnen op de vogel. Na een spannende strijd waar
ook veel werd gelachen schoot Irmo Kaal de vogel naar
beneden. Bij de jeugd werd er met 6 kinderen gestreden
om het Prins(es) schap van de buurt. Uiteindelijk was het
Danique Mertens die het juiste punt afschoot en zich
Prinses van de buurt mag gaan noemen. Nadat de diverse onderscheidingen waren
uitgereikt hebben we nog gezellig na gekletst en een borreltje gedronken op Prins en
Prinses.
Zaterdag 24 september burendag.
Op deze zonnige zaterdagmiddag maakten we er een gezellige
middag van met muzikale opluistering van Bertus Pluim met zijn
accordeon. Met een 18 tal buurtleden werden snoeischaar, schoffel
en hark ter hand genomen om alles eens flink onder handen te
nemen. Na een paar uur zagen de perkjes er weer pico bello uit en
ze kunnen de winter weer aan. Ook de buurtleden die gezellig aan
kwamen genoten met volle teugen van de werkzaamheden. Na
gedane arbeid is het goed rusten om samen met een stukje vlaai
koffie en een borrel nog even gezellig na te kletsen.
Zondag 2 oktober forelvissen.
Ondanks de late afmelding van enkele zieke buurtleden weer
een gezellige middag voor 13 buurtleden aan het water waar
menig forel werd gevangen. Zowel jong als oud gooiden hier
een hengeltje uit, waarbij ook opgemerkt dat menig lijntje in de
knoop raakte. Maar na deskundige hulp van vooral Ger kon men
weer gauw aan de slag. Uiteindelijk heeft bijna iedereen een
visje kunnen verschalken en was de soep als van ouds heerlijk.

Zaterdag 15 oktober jaarfeest van de buurt.
Met 64 buurtgenoten hadden we een heel gezellige buurtavond in
ons clublokaal. De muziek kwam van de jeugdige dj’s JOB en
Raoul die vooral lekkere feestmuziek draaiden. Er werd gedanst
en zelfs de polonaise werd niet geschuwd. Een lekker hapje
tussendoor ging er ook wel in terwijl menigeen de hamer ter hand
nam en meedeed aan een rondje naegelen. Clublokaalhouder
Bram deed ook nog een duit in het zakje door gunstige
consumptieprijzen voor de buurtleden te hanteren. Al met al een
heel mooi samenzijn in een heel gezellige sfeer.
Zondag 6 november Amuse workshop.
Op zondag 6 november 2016 hebben we een workshop Amuses
maken georganiseerd bij het Veerhuis. We waren met een
groep van 10 dames en 1 heer. In de keuken stonden
ingrediënten en kook attributen klaar met het daarbij behorende
recept in het Limburgs geschreven. Deze werden onder de
deelnemers verdeeld, waarna iedereen vol enthousiasme aan de
slag is gegaan, onder begeleiding van Mieke Coolen met hier
en daar wat handige tips.
Mieke had acht recepten bedacht: Cazpacho van en bavarois
van tomaat, hartige cakeje met zwarte olijven,
appel/venkel/garnalen slaaj met sjoemige cocktailsaus, soepje
van topinamboer, bloomkoal couscous met hazelneut,
paddensteul en gepoceerd kwartel eike, Foccaccia wegk,
chocolade spongecake en carrotcake.
Alle gerechtjes hebben we gezamenlijk genuttigd in het café
onder het genot van een drankje.Het was een erg gezellige,
lekkere en inspirerende middag.
Zaterdag 26 november Liedjesavond.
Dit jaar hebben we met 11 buurtzangers- en
zangeressen deelgenomen aan de liedjesavond. Het was
voor de liedjesavond een jubileumjaar t.w. 3 x 11 en
daarom was de titel van ons liedje wel toepasselijk. De
titel luidde: Fieëste en de muziek was van de
Lawineboys.
Na verschillende avonden oefenen en gezellige opname
bij Ton Bijlsma in de studio waren we er klaar voor.
Allemaal in een bont gekleurde outfit stonden we op het
podium en zongen we uit volle borst.
Dat werd goed beloond met een 2e plaats en daarnaast kregen we zelfs ook nog de
prijs voor het origineelste liedje.
En hoe mooi was het dat wederom de prins uit onze buurt komt: Roy Egas! Daarom
zal Lizette zich wel extra hebben ingezet met haar fantastische voorzang samen met
Desiree!

Dinsdag 29 november Sinterklaasavond.
Dit jaar kwam de Sint met maar liefst 3 pieten naar Café ‘t
Veerhuis. 17 buurtkinderen wachtten hen vol verwachting op.
Er werd voluit gedanst op hippe sinterklaasliedjes en volop
gezongen zowel spontaan als op verzoek van Sinterklaas.
Sinterklaas had voor ieder kind een speciaal woordje en gaf hier
en daar “goede” adviezen en beloftes van grote cadeaus, waar
sommige ouders heel erg blij mee waren (maar niet heus); met
Sinterklaas kan je af en toe goed lachen! De pieten zorgden
ervoor dat de kinderen genoeg pepernoten kregen, want zoals
Sinterklaas al zei: alle buurtkinderen waren lief geweest, al
hoewel dat over sommige ouders niet gezegd kon worden...
Na aftellen van 10 naar 0 mochten de kinderen gezamenlijk hun cadeautjes uitpakken;
het feest was compleet!
Natuurlijk werd Sinterklaas en zijn pieten bedankt door voorzitter Gerrit, waarna ze al
toegezongen en zwaaiend naar buiten gingen.
Dinsdag 20 december Kerstkienen.
Met 43 personen werd het kerstkienen in het clublokaal weer
een gezellige boel. Kienmaster Peter was ziek afgemeld en
moest Gerrit nog een maal aantreden als omroeper. Leuke
prijzen vooral goed voor de innerlijke mens waren er te winnen.
Het kiencomité was zeer verbaasd dat op het einde twee
worsten over gebleven waren en deze werden maar weer
verkiend en door de winnaar met gejuich ontvangen. Wat bleek:
secretaris Wim had deze eerst gewonnen en omdat ze een beetje
in de weg lagen met het opleggen van de fiches maar weer op de “prijstafel”gelegd. Er
kon gelukkig hartelijk om gelachen worden en nadien werd het allemaal goed met
Wim geregeld. Het kerstbrood smaakte ook weer overheerlijk. Zoals gewoonlijk een
hartstikke leuke en drukke buurt – bezigheid.
Zondag 1 januari Nieuwjaarsbijeenkomst.
Voor het 5e jaar op rit werden we gastvrij ontvangen bij Floor &
Desiree achterom in hun knusse shop voor een goed verzorgde
Nieuwjaarsborrel. Het Nieuwjaars treffen werd bezocht door 49
buurtleden.
Zowel voor jong en oud was het een gezellig treffen met, naast de
gastvrijheid, lekkere hapjes en een drankje.
Voor de jeugd was er warme chocomel met wafels, een kampvuur
en heus vuurwerk.
De bijeenkomst ging zoals gebruikelijk door tot in de late uurtjes,
onze buurtgenoten vinden het fijn om elkaar de beste wensen
over te brengen en weer eens even bij te praten onder het
genot van.
Onze gastheer en dame hebben dit 5 jaar met veel liefde voor
de buurt gedaan en dragen het stokje over aan Naomi en
Martijn waar we vanaf 2018 welkom zijn.
Je ziet dat de jeugd opgevoed is met het “Bongerdgevoel”.
Floor en Desiree bedankt!

Woensdag 8 februari versiering aanbrengen bij Prins Roy.
Zoals men in Wessem van onze buurtvereniging gewend is weer
een prachtige versiering voor onze Prins Roy Egas. Zelfs zijn tuin
heeft eraan moeten geloven en werd meteen flink gesnoeid om
alles te kunnen plaatsen.
Dat hij op de kleintjes let bleek wel uit de versiering. Met een
team van ouderen en de jeugd werd alles in een vlot tempo
geplaatst en kon Roy ervan gaan genieten. Met een hapje en een
drankje van de Prins werd alles nog eens goed bekeken.

Zondag 12 februari bezoek receptie Prins Roy.
Dat de buurt trots is op weer een Prins in de Bongerd moge
blijken op de grote opkomst op de receptie van Prins Roy. Waar
Prins Roy lovende woorden kreeg van onze voorzitter Gerrit.
Vervolgens werden Prins en Adjudant onderscheiden met de
Bongerd medaille en kreeg Roy nog een heerlijke grote
chocolade steek van de buurt. Vervolgens werd ook buurt
adjudant Zoë van de Breakerkes nog in het zonnetje gezet en
kreeg uit handen van ons oudste buurtlid Griet van Buggenum
een chocolade tablet. Verder wenste de voorzitter allen een geweldige Vastelaovondj
toe.
Donderdag 16 februari versiering aanbrengen bij Boer Pie.
Ook voor Boer Pie had de buurt een prachtige versiering in
petto. Na vele avonden schilderwerk werd deze door enkele
buurtleden bij hem in de tuin geplaatst. Ook Pie kon deze
versiering enorm waarderen en nodigde de bouwers uit voor
een hapje en een drankje. Wat natuurlijk niet werd afgeslagen.

Vrijdag 17 februari 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 18 februari receptie Boerenbruiloft.
Een groot aantal buurt leden sloot deze avond aan om Boer
Pie met zijn bruid Leny te feliciteren. Alvorens wij dit boere
paar gingen feliciteren werden ze onderscheiden met de
Bongerd medaille. En natuurlijk werd hun ook een mand met
iets eetbaars aangeboden waarna we onze buurt boer en zijn
boerin konden gaan feliciteren.

Donderdag 23 februari zingen in het ouderencentrum.
Al menig jaar zijn wij een graag geziene gast in het ouderen centrum op hun bonte
avond. Met onze schlager van dit jaar en de oude schlagers van vervlogen jaren kregen
we ook hier de handen op elkaar. Zeker de allerkleinsten op het podium kregen de
volle aandacht. Jong geleerd is oud gedaan.
Zaterdag 25 februari Jeugdoptocht.
Dat wij trots zijn op dit eerste Jeugd boere bruidspaar ook nog bij
ons uit de buurt lieten we blijken in de optocht op deze zaterdag.
Onder het motto “Wae höbbe de primeur “ lieten we ons weer van
onze beste kant zien. Met boere bruid, bruidegom en bruidsmeisjes
aangevuld door enkele kinderen uit de buurt maakten we er een
leuk feestje van. Op een ludieke manier werd ook nog iedereen
uitgenodigd om op zondag de Boere bruiloft te bezoeken. Een 1ste
prijs en een prachtige beker was hun deel. Wat waren ze er trots
op.
Zondag 26 februari bezoek receptie Jeugd boere bruidspaar Noa en Fer.
In een overvol café de Hook werden Jeugd boerin Noa en
Jeugd boer Fer als eerste jeugd boere paar van Wessem in
het onecht verbonden. Ook wij als buurtvereniging waren
hier natuurlijk aanwezig om hen te feliciteren en de
bongerd medaille uit te reiken. Verder kregen zij een
chocolade plakkaat van de buurt. Ook de bruidsmeisjes
werden hierin niet vergeten. Namens de buurt werd dit
paar ook een fijne carnaval toe gewenst.

Maandag 27 februari Grote optocht.
Ook dit jaar hebben we weer een enthousiaste groep van groot en
klein, op de been gekregen om De Bongerd te vertegenwoordigen
in de grote optocht.
Het thema was eigenlijk snel bedacht: “Inne Bongerd is altied get
te fieëste”.
Met zoveel prominente buurtbewoners, te weten Prins Roy I,
Boerebroedegom Pie, Jeugd adjudante Zoë, kinjer
boerebroedspaar Fer en Noa en broedsmaedje Julie, hadden we
weer alle reden om volop te feesten in het carnavalsseizoen.
Er werd fleurige kleding aangeschaft. En een mooi geschminkt
gezicht maakte het geheel fleurig af.
Met genoeg tam tam en vooral veel plezier, onder een heerlijk zonnetje werd de
optocht gelopen. En het resultaat van de inzet van deze groep mocht er zijn. Wij
behaalde de 3de prijs bij de groepen 8+!!
Zaterdag 11 maart NL-Doet.
Met zo’n 20 personen, groot en klein werd “onze buurthoek “weer
goed aangepakt en “zomerklaar” gemaakt. Struiken kortwieken,
harken en schoffelen werd vooral door de volwassenen gedaan. De
vlaai door de gemeente geschonken, smaakte lekker tussendoor bij
een kop koffie en fris voor de jeugd. Door de jeugd werden een

aantal vogelkastjes geschilderd en ook een paal waar deze straks op komen te hangen.
Verder werd een grote zak zwerfvuil verzameld vooral door de jeugd onder
begeleiding van enkele ouderen binnen het gebied van onze buurt. Heel gezellig werd
nog zeker anderhalf uur nagebabbeld onder het genot van een pilsje, een wijntje en
frisdrank voor de jeugd.
Zaterdag 8 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, 60 personen, mochten we toch een
bedrag van € 211,55 incasseren. Alle stemmers
hartelijk dank voor jullie steun.
Zaterdag 15 april Paaseieren rapen voor de jeugd.
Ondanks dat het een regenachtige morgen was heeft de paashaas weer zijn best gedaan
om in speeltuin "De Roetsj" paaseieren te verstoppen voor de buurtkinderen.
Er waren 22 kinderen die goed hun best deden om alle gekleurde eieren, chocolade
eieren, chocoladepaashazen en chocolade lolly's te vinden.
Voor de kleinste onder ons was een speciaal stukje afgezet,
zodat ze op hun gemak konden zoeken.
Op pad met maandjes en zakjes is de speurtocht naar al dat
lekkers in de speeltuin begonnen. Al vrij snel waren alle
mandjes en zakjes gevuld.
Zoals altijd verstopt de paashaas een paar eitjes extra goed,
maar ook deze wisten de kinderen te vinden.
Na het zoeken was er nog de prijsuitreiking van de
kleurplaten wedstrijd. Maar liefst 18 kinderen hadden een
kleurplaat ingeleverd. En wat hadden ze goed hun best
gedaan, de paashaas kon niet kiezen welke het mooiste was, dus hadden alle kinderen
een tractie voor een verdiende eerste plaats.
De ouders hebben genoten van een kop koffie of thee tijdens de zoektocht van de
kinderen.
Erg fijn dat de Paashaas onze kinderen weer heeft bezocht en verwend!
Zaterdag 15 april Paasattentie voor 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. Op een 17 tal adressen werden de
buurtleden van 70 jaar en ouder aangenaam
verrast door de Paashaas die hen een leuke
Paasattentie overhandigde. En wensten hen tevens
een hele fijne Paasdagen toe.

Vrijdag 21 april puzzel wandeltocht.
Op deze vrijdagavond namen in totaal 29 buurt leden groot en
klein deel aan de wandel puzzeltocht in en rond Wessem. Ook
nu was het comité er weer in geslaagd een leuke tocht met
diverse vragen en foto’s op papier te zetten. Halverwege de tocht
werd er voor de inwendige mens gezorgd. Hier kon iedereen een
broodje knak, koffie of fris tot zich nemen waarna men de
wandel/puzzel tocht kon gaan vervolgen. Uiteindelijk werden de
vragen bij ons clublokaal ’t Veerhuis doorgenomen en kregen de
winnaars een consumptie van de buurt., Hierna werd er nog
gezellig nagepraat over deze wandel/puzzel tocht.
Donderdag 4 mei dodenherdenking.
Op deze jaarlijkse doden herdenking in Wessem ter nagedachtenis aan hen die het
leven lieten door oorlogsgeweld, hebben bestuurslid Anita Zeelen en voorzitter Gerrit
Vervoort namens buurtvereniging de Bongerd een bloemstuk gelegd bij het
herdenkings monument aan de burgermeester Joostenlaan.

Dan wil ik iedereen er op wijzen dat wij sinds dit jaar ook op facebook te
vinden zijn, een pagina die door bestuurslid Anita Zeelen word bijgewerkt en
beheert ook hier vind u nieuwtjes en foto’s betreffende de buurt. Nog geen
lid meld u dan alsnog aan.

Ook zijn wij dit jaar vanuit buurtvereniging de Bongerd met een buurt
preventie app begonnen. In eerste instantie alleen voor buurtleden maar
inmiddels uitgebreid naar heel Wessem.

Om al deze activiteiten te organiseren kwam het bestuur 5x in vergadering bijeen inclusief
een brainstorm avond.

