
 



Jaarverslag seizoen 2017 – 2018 
 
 
 
Vrijdag 19 mei Jaarvergadering  

Deze jaarvergadering stond in het teken van uitbreiding van de buurt 
met enkele straten. Van enkele omliggende straten hebben wij een 
verzoek gekregen om hen toe te voegen bij de buurtvereniging. De 
vraag kwam van de fam. Hennissen van de Lange Beemdens en een 8 
tal gezinnen van de Wallenstraat. Na enige discussie is besloten deze 
straten toe te voegen bij de buurt en ook het van Horneplein hier in 
mee te nemen zodat de cirkel rond is. Besloten is ook dat dit de 
maximale uitbreiding voor de buurtvereniging is. Verder werd 
besloten de contributie te handhaven op  
€ 17,50 en voorgestelde leden werden gekozen/herkozen in het bestuur. 
Op deze jaarvergadering waren een  18 tal buurtleden aanwezig. 

   
Zaterdag 20 en zondag 21 mei Tieneractiviteit,  

Vorig jaar was onze eerste en ook meteen geslaagde tieneractiviteit. Dat 
heeft ons doen besluiten om wederom dit jaar een tieneractiviteit te 
organiseren. Gezien we op dit moment een redelijk grote groep tieners 
hebben, wilden we graag als bestuur een speciale activiteit voor deze 
doelgroep. Op zaterdagmiddag verzamelden we ons 
bij jeugdhuis de Sprong om vanaf hier naar zwembad 
de IJzerenman in Weert te vertrekken. Na een 
middagje heerlijk zwemmen gingen we weer naar de 
Sprong in Wessem alwaar we onze bedden moesten 
opmaken. 
Vervolgens gingen we barbecueën en frietjes eten. Na 

het eten was er vrije tijd, het was geweldig om te zien dat de jeugd zich 
volledig samen pakte en allerlei leuke spellen gingen doen. Om 22:00 
uur was er een  speurtocht in het donker. Na deze ervaring in het 
donker hadden we een gezellig kampvuur met marshmallows. En 
werden er nog wat sterke verhalen verteld. Hierna was tijd om maar 
eens naar binnen te gaan en lekker in de slaapzak te kruipen. Er werd een film opgezet, You 
tube gekeken en natuurlijk nog een tijdje gekwebbeld en met snoepjes gegooid maar uit 
eindelijk viel iedereen in slaap.  
Om 08:00 uur stond de ontbijtploeg en de trompettist klaar om reveille te blazen. Hierna was 

er spek met eieren voor de kids en sterke koffie voor de 
nachtploeg. Even houden we een evaluatie om te horen wat de 
jeugd nu van deze activiteit vond. Wat de jeugd betrof mocht het 
allemaal wel iets spannender maar verder vonden ze het allemaal 
super leuk en voor herhaling vatbaar. Hierna moesten ze zelf hun 
spullen inpakken en samen alles schoonmaken. Er wordt nog 
samen buiten gespeeld totdat iedereen 
weer opgehaald wordt door hun 

ouders. 
Het was een super geslaagde tieneractiviteit. Wat mogen we als 
buurt trots zijn op onze jeugd. Een groep met 14 tieners in de 
leeftijd van 10 t/m 14 jaar dat zich zo goed samen pakt, vriendjes 
of niet. Dit weekend waren ze allemaal vrienden. 

 
 



Woensdag 5 juli Jeugdactiviteit. 
Voor de jeugd t/m 10 jaar zijn we dit jaar naar het zwembad/speeltuin in 
Linne geweest. Met een 13 tal kinderen vertrokken we direct na school vanaf 
onze steen richting Linne waar onder een stralende zon naar hartenlust 
gespeeld en gezwommen kon worden. Ook de 
frisdrank en het ijsje gingen er goed in. Na 
enkele gezellige uren zijn we moe en voldaan 
vertrokken naar McDonald’s in Echt alwaar we 
genoten van een Happy meal of een andere 
snack met frietjes. Als verrassing kregen we ook 
hier nog een ijsje van de zaak, welke we zelf 
mochten tappen uit de automaat. Dit was een 

hele belevenis en een fijne afsluiting voor een gezellige 
jeugdmiddag. Dank ook aan de chauffeurs die de kinderen heen 
en terug hebben gebracht en ook toezicht hebben gehouden bij 
het zwembad en speeltuin. 

 
 
Vrijdag 14 juli monumentale barbecue.. 

Het bestuur had weer gezorgd voor een leuke aankleding van de 
buurtperken bij ons monument met o.a. onze eigen buurttent.  In 

totaal kwamen 65 buurtleden waaronder ook al 
meerderen uit de nieuw er bij gekomen 
Wallenstraat  / van Horneplein. Het was weer 
ouderwets gezellig. Er werd genoten van eigen 
meegebracht maar wel zelf op de barbecue 
gebraden vlees  en een lekker drankje, dit 
laatste natuurlijk tegen kostprijs. De kinderen konden naar harte lust 
stoep - krijten rondom ons heen en genoten ook nog van een lekker ijsje.  
Dit is een niet meer weg te denken gebeuren en dat werd ook door de 
nieuwelingen zo beaamd. 
 

 
Zaterdag 2 september Koning en Prinsschieten.  

Deze activiteit is niet doorgegaan omdat er zich maar 7 personen hadden aangemeld wat te 
weinig is voor deze activiteit. 
 

 
Zaterdag 23 september Burendag.  
Gezellige middag met deelname van 16 volwassenen en 3 kinderen. 
Gezamenlijk hebben we weer ons buurttuintje klaar gemaakt voor de winter. En 
ook kwamen er nog verschillende buurtleden even buurten en genieten van de 
koffie en vlaai. Verder hebben de kinderen met stoepkrijt een pleintje nog van 
mooie tekeningen voorzien. Na gedane arbeid is het goed rusten en heerlijk 
genieten van een drankje onder de stralende zon. Mede dankzij het 
Oranjefonds voor de buurt een geslaagde activiteit. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Zondag 1 oktober forelvissen.  
Vol goede moed vertrokken we richting Neeritter 
om een visje te verschalken. De organisatie had 
weer voor heerlijke soep, koffie en een drankje 
gezorgd zodat de inwendige mens niets te kort 
kwam. Ook voor de bezoekende supportus was er 
een heerlijke kop soep. Maar helaas voor de 15 
deelnemers wilden de vissen deze middag niet 
bijten zodat de vangst wat tegen viel. Maar 
doordat er toch nog wat vis in het leefnet belandde ging iedereen 
uiteindelijk met wat vis naar huis.  

 
 

Zaterdag 4 november Jaarfeest buurt . 
Op zaterdag 4 november hielden wij in ons 
clublokaal ’t Veerhuis onze jaarlijkse feestavond. 
Gezellig druk werd het met uiteindelijk zo’n 80 
buurtgenoten die konden luisteren naar gezellige 
muziek van de dj’s Job en Raoul. Ook van de  grote 
houtblok werd driftig gebruik gemaakt. Menige 
spijker werd erop krom geslagen. Tussendoor 
werden lekkere hapjes geserveerd. Lokaalhouder 

Bram verraste ons vanwege het 100ste buurtlid met een 
brunchbon welke we mochten verloten. De gelukkige winnaar 
werd Anja van Kessel. Getuige de vele reacties was het weer een geslaagde feestavond 
geweest. 

 
 

Dinsdag 28 november Sinterklaasavond.  
Sinterklaas heeft met 3 van zijn pieten de kinderen van De Bongerd bezocht. 
Om 18.30 uur werd hij warm welkom geheten door alle kinderen in ‘t 
Veerhuis en ook de voorzitter heette hem van harte welkom. 
Maar liefst 27 kinderen waren aanwezig en Sinterklaas werd verwend met 
tekeningen, knutselwerkjes, brieven, dansjes en gezang. Er was zelfs een 
heel klein baby’tje bij en een andere baby trok zelfs hard aan zijn baard, 
maar dat kon sint niet deren. Hij had weer veel 
aandacht voor de kinderen en zij op hun beurt zaten 
vol aandacht rondom de sint en tussen de pieten. 
Ook was er voor ieder kind natuurlijk weer een 
kadootje, want in De Bongerd wonen immers alleen 

maar brave kinderen. 
Sint had het druk en moest na ruim een uur weer verder. Wat was het 
weer gezellig en verheugen ons alweer op het komende jaar! 

 
 
 
 
Donderdag 14 december workshop kerststuk maken.  

Is helaas niet doorgegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen 4 personen. 
 
 
 
 
 



Dinsdag 19 december kerstkienen.  
Het kerstkienen is een jaarlijks terug kerende activiteit op de 
jaarkalender van de buurt.  Het comité had weer leuke prijzen 
ingekocht en ook enkele buurtleden stelden wat prijsjes beschikbaar. Al 
met al genoeg voor een gezellige avond kienen.  
In de pauze werd er natuurlijk rondgegaan met overheerlijk kerstbrood 
wat er goed inging. Kienmaster Peter met zijn 
assistente Gaby loodsten ons op een vlotte 
manier door de diverse kienronden. 
Uiteindelijk gingen de meeste kieners wel met 
een prijsje naar huis. Uiteindelijk hebben we 

circa 45 buurtleden kunnen begroeten op deze kienavond. 
 
 

Maandag 1 januari Nieuwjaarsborrel bij Naomi en Martijn.  
Het bestuur is eerst naar het Veerhuis gegaan om de uitbater van ons 
clubhuis Nieuwjaar te wensen en vervolgens aan te sluiten op de 
Keizerstraat waar het Nieuwjaarstreffen 
ditmaal werd gehouden in de tuin bij ons 
bestuurslid Martijn van Buggenum en 
Naomi de Leeuw. Aan hen iets grotere 
garage werd de buurttent aangebouwd en 
met verwarming erbij die toch wel nodig 

was, werd een leuke verblijfsruimte gemaakt. Aan drank en 
hapjes ontbrak het niet zodat de circa 50 aanwezigen, die de 
buurtgenoten een gelukkig Nieuwjaar kwamen wensen niets 
tekort kwamen. Ook deze ruimte mag het komende jaar 
volgens onze gastheer en –vrouw weer gebruikt worden. 
Martijn en Naomi bedankt. 

 
 

Zaterdag 10 februari deelname jeugdoptocht.  
Door een enthousiaste groep ouders met hun kinderen is er deelgenomen aan de 

jeugdoptocht van de Braekerkes. Onder het motte 
“Met 4x11 vuuer de deur bringe wae kleur “ . En 
kleur brachten onze jonge schildertjes wel in de 
optocht met hun kwasten en schilders pallet 
kleurden ze er op los. Deze leuke creatie werd 
door de jury gewaardeerd met de 2de prijs. In de 
zaal werd de prijs direct omgezet in een 
versnapering voor alle deelnemertjes. 
 
 

 
Zondag 11 februari bezoek receptie jeugd boerenpaar.  
Ook op deze receptie brachten wij als 
buurtvereniging een bezoek om dit boerepaar 
namens de buurtvereniging te onderscheiden 
met de Bongerdmedaille. En voor buurtlid en 
Boerin Juli Seuren was er de chocoladeplaquette 
met Alaaf erop. Verder voor de getuigen, met 

buurtlid Noa als getuigen van de Boerin, en Boer een goed gevulde 
snoepzak.  

 



Maandag 12 februari deelname grote optocht.  
Op carnavalsmaandag 12 febr. hebben wij met een groep van 10 
buurtgenoten,deelgenomen aan de grote optocht van CV De Golfbraekers. 
Het thema dit jaar was: “mèt Prins Johan II, zeen wae ’t waal zitte”. 
Omdat Prins Johan hofleverancier van Alfa bier is hadden wij ons uitgedost 
in mooie slipjassen in de kleuren van Alfa: wit-zwart-goud. Op ons hoofd 
een pruik met daarop een stoeltje, en een mooi geschminkt gezicht 
maakte onze outfit mooi af. 
Op de muziekwagen was een stoel gezet met daarop de prinsenfoto van 
onze Prins. 
Om het zitten letterlijk uit te beelden, 
hadden we een heel aantal bierkratten 

Alfa meegenomen met wat flesjes bier. Op een fluitsignaal 
gingen we met z’n alle op  bierkratten zitten en proosten we 
op Prins Johan.  
Ondanks dat wij helaas buiten de prijzen zijn gevallen, zagen 
wij het wel ZITTEN, 
Omdat wij heel veel plezier hebben gehad in de optocht en 
zeker geen dorst hebben geleden. Proost! 

 
NL Doet  / oranjefond zaterdag  11 Maart 2018 

Het heeft zo moeten zijn, zaterdag 11 maart 
was de eerste mooie lentedag van 2018. Met 
een lekker zonnetje hebben we met diverse 
buurtleden ons pleintje weer voorjaar klaar 
gemaakt. Het perk is weer geschoffeld en 
bijgeharkt en alles weer kort gesnoeid. Laat 
het voorjaar maar komen. Een paar 
enthousiaste buurtleden hebben ook de 
banken weer mooi opgeschuurd en in de lak 

gezet. Na hard werken stond de koffie met wat lekkers klaar en een drankje voor de echte 
dorstige schoffelaars.  
Dit jaar hebben we daarnaast  onze 70 jarige buurtleden speciaal in het zonnetje gezet met 
een High Tea in samenwerking met ons clubhuis “het Veerhuis”.  Circa 18 deelnemers waren 
van de partij. Wat hebben ze genoten! Voor herhaling vatbaar.  Leuk om elkaar op ander 
wijze eens te spreken en echt tijd 
voor elkaar te maken.  Een enkeling 
heeft daarna nog even de mouwen 
opgestroopt om mee het buurttuintje 
voorjaar klaar te maken.  
Een bijzonder geslaagde dag waar nog 
lang over nagepraat en genoten is. 

 
Zaterdag 31 maart Paaseieren rapen voor de jeugd. 

Hoewel de Paashaas deze keer verstek moest laten gaan, omdat tijdens het verstoppen 
van de eieren zijn poot omsloeg en hij naar de dierenarts is 
gebracht, heeft hij toch goed voor de kinderen gezorgd. De vele 
eieren en chocolade hazen werden in een rap tempo door onze 
allerkleinsten bij elkaar gezocht. Nadat ze allemaal waren 
ingeleverd kreeg iedereen zijn verdiende zakje met eieren en 
chocolade. Verder hadden de kinderen weer prachtige 
kleurplaten afgeleverd en deze werden door de Paashaas zeer 
gewaardeerd en zo kreeg iedereen nog een zakje extra 
chocolade eieren.  



Zaterdag 31 maart Paasattentie voor ouderen.  
Ook dit jaar werd namens de Paashaas ook aan de 
ouderen in de buurt een bezoekje gebracht. Een 17 tal 
adressen werden weer aangenaam verrast door een 
verrassing van de  Paashaas die een leuke Paasattentie 
liet overhandigen. Zoals elk jaar weer werd dit geweldig 
gewaardeerd door hen die deze leuke attentie, in de 
vorm van een bloemstukje, kregen aangeboden. Zo 
worden ook de 21 buurtleden van 70 jaar en ouder door 
ons niet vergeten. 
 
 

Fietstocht 22 april 2018 
Met 16 personen fietsten we over het nieuwe  fietspad vanuit de haven achter Thorn langs 

en helemaal langs de Belgische plassen richting Stevensweert. Echter nog 
voor het oversteken van de Maas hadden verschillende fietsers al dorst en 
een eerste drankje werd dan ook genuttigd bij de Spaanjerd, nog aan de 
Belgische kant.  Op het fietsveer gaf Thijs al aan: deze boot heb ik nog 
meegebouwd waarop de veerman zei “eigenlijk wel te 
klein” maar we kwamen er wel goed mee over. Bij de 
Beertuin in Stevensweert  werd nog door 
verschillende van ons aan midgetgolf meegedaan, 
hierbij was de 1e plaats voor Lot, voor de beide andere 
dames Sara en Floor. Door een regenbui moesten we 

nog een extra drankje pakken en daar had niemand bezwaar tegen. 
Tegen half 7 waren we terug in Wessem. Een hele leuke en gezellige 
middag vond iedereen.   

 
Vrijdag 4 mei dodenherdenking. 

Op deze jaarlijkse doden herdenking in Wessem ter nagedachtenis aan hen 
die het leven lieten door oorlogsgeweld, hebben Gerrit Vervoort en Wim 
Mulder namens buurtvereniging de Bongerd een bloemstuk gelegd bij het 
monument aan de burgermeester Joostenlaan. Deze herdenking werd door 
vele Wessemmers bezocht een teken van respect voor de gevallenen voor 
onze vrijheid.  
 
 

Zaterdag 5 mei plaatsen bloembakken. 
Op deze zaterdag zijn we met een 5 tal bestuursleden 
uitgenodigd om de 10 bloembakken in ontvangst te 
nemen welke op de diverse lantaarnpalen in de buurt 
zullen worden bevestigd. 
Gezamenlijk hebben we deze bloembakken gevuld, 
aangeplant en vervolgens op de lantaarnpalen langs de 
Maas (Polstraat) 5 stuks,  Achter de Graef 2 stuk, in de 
Nieuwstraat 2 stuks en bij ons buurtpleintje 1 stuks 
hebben geplaatst. Deze bloembakken zullen door ons als buurt worden 
onderhouden, waarvoor we ook een vat en met een pompje voor het water 
geven in ontvangst mochten nemen. 

 
Om deze18 activiteiten te organiseren kwam het bestuur 5 keer in vergadering bijeen. Helaas konde 
2 activiteiten geen doorgang vinden i.v.m. te weinig belangstelling. 
Verder werden er door diverse werkgroepen en comités activiteiten uitgewerkt en begeleid. 


