Jaarverslag 2018 – 2019.

Vrijdag 25 mei jaarvergadering.
Op deze leden jaarvergadering waren 20 personen aanwezig inclusief bestuur.
Secretaris en Penningmeester lezen hun jaarveslagen voor en beide krijgen applaus
van de vergadering voor het samen stellen hiervan. Namens de kas commisie
neemt Toos Vervoort het woord. Toos heeft samen met Coby Mulder de stukken
gecontroleerd en goed bevonden, Zij vraagt damn ook om de Penningmeester
decharge te verlenen wat met applaus wordt bekrachtigd.
Coby is aftredend in deze commisie en Ger v/d Goor steldt zich beschikbaar en
wordt gekozen om samen met Toos de boeken volgend jaar te controleren. Er
hebben zich geen nieuwe bestuudrsleden gemeld en zodoende worden Gezina
Mertens , Yvonne Cremers en Peter Kessels herkozen in het bestuur.

Zaterdag 26 mei Dorps/bedrijfsschieten.
De vernieuwde opzet van het dorps/bedrijfsschieten om te gaan naar 3 tallen in plaats van 6
tallen leverde voor de Bongerd maar 1 drietal op. Hoewel het een gezellige schietmiddag was
schoot de Bongerd maar 1 ronde mee en viel zodoende helaas buiten de prijzen. Hopelijk
kunnen we een volgend jaar meerdere 3 tallen op de been brengen.
Donderdag 21 juni Rabobank clubactie Roadshow.
Met een delegatie van het bestuur en enkele buurtleden zijn we
naar Funbeach in Panheel getogen om de cheque van de
Rabobank in ontvangst te nemen. Tijdens de uitreiking van de
cheque presenteerde we ook onze buurtvlag wat enkele vragen
van de organisatie tot gevolg had. Na een compliment voor onze
buurtvlag werd ons een cheque van € 262,08 uitgereikt. Hiervoor
dank aan allen die gestemd hebben op onze buurtvereniging.
Vervolgens konden we ons te goed doen aan de drank en hapjes
aangeboden door de Rabobank.
Woensdag 27 juni jeugdactiviteit t/m 12 jaar
Op deze woensdag vertrokken we met 20 kinderen en 9 volwassenen
met stralend weer en goede zin naar de “Weerderhof” te Linne.
Binnen no time lagen de kids in het zwembad en de speeltuin en hadden
dolle pret. De volwassenen konden onder het genot van koffie of thee
toezicht houden en gezellig samen zijn. De kinderen hebben we alleen
gezien om even een snoepje te halen of wat
te drinken.
Afgelopen jaar hebben we dit uitje ook
gedaan en wederom mogen we concluderen
dat het een succes was. Alle kinderen hebben zich super
vermaakt ook omdat de dag afgesloten werd bij Mc Donalds met
een Happy Meal en een eigengemaakt softijs. De glunderende
snoetjes van de kinderen die dit voor het eerst hebben
meegemaakt maken deze middag onvergetelijk. Volgend jaar
maar weer!

Vrijdag 6 juli monumentale barbecue.

Ook deze monumentale barbecue kan bij geschreven worden in het rijtje gezellig en
geslaagd. Extra tintje aan deze avond was de voetbal wedstrijd Brazilie- Belgie welke we
konden volgen op een groot scherm. 55 personen groot en klein lieten het vlees op de
barbecue’s garen en de drankjes getapt of uit de fles heerlijk smaken. Voor de jeugd was er
natuurlijk weer een heerlijk ijsje kortom een activitijd die op onze jaarlijkse agenda niet mag
ontbreken.
Zaterdag 1 september Koning- en Prinsschieten.
Deze activiteit is niet doorgegaan er waren te weinig opgaven. We zullen bekijken of we deze
activiteit jaarlijks moeten laten terug keren of dat we hem in een ander jasje moeten gieten.
Hierover zullen we in overleg treden met de schutterij.
Zaterdag 22 september Burendag van het oranje fonds.
De burendag van het Oranjefonds is een echte doe dag binnen onze
buurt. Onder het motto vele handen maken licht werk steken we de
handen dan ook uit de mouwen. Ons
buurttuintje word dan weer winter klaar
gemaakt en het pleintje schoongemaakt en
opgeknapt. Ook de banken krijgen een frisse
schuur en verf beurt alles onder genot van
koffie en vlaai en na gedane arbeid is het
heerlijk drinken. Een 18 tal buurtleden heeft
zich hier van de beste kant laten zien.
Zondag 30 september forelvissen.
Met 13 deelnemers waaronder enkele jeugdigen getogen naar de visvijvers in Neeritter.
Jammer genoeg ontbraken enkele “vaste viskrachten” vanwege ziekte en andere
verplichtingen. Circa 3/4e van de ingezette forellen werd er uitgevist waarbij buurtlid Joep
van de Goor de kroon spande met 17 stuks. Daar het frisjes was smaakte de soep als
tussendoortje weer heerlijk en ook de koffie / frisdrank voor de jeugd vond gretig aftrek. Een
aantal buurtbewoners kwam al fietsend even aan om ons aan te moedigen of om zelfs even
de hengel over te nemen. Een leuke middag werd besloten met zoveel mogelijk het samen
schoonmaken van de gevangen vis en nog een gezamenlijk drankje.
Vrijdag 19 oktober Foto/wandeltocht.
Op deze vrijdag hebben onze jaarlijks terugkerende wandelfotospeurtocht gehouden. Na een wat in eerste instantie een
kleinere opkomst leek te worden hebben zich er toch nog 32 (grote
en kleine) buurtgenoten verzameld bij ons vertrouwde clublokaal ’t
Veerhuis. Om kwart over 7 kon de eerste van de 4 samengestelde
groepen vertrekken. De tocht was door het comité uitgezet waarbij
aan de hand van een uitgestippelde route in combinatie met vooraf

gemaakte foto’s, onderweg diverse vragen moesten worden beantwoord.
Uiteraard hadden we ook dit jaar weer voor een rustplaats gezorgd waarbij er een broodje
knak kon worden genuttigd en iets te drinken. Het kantinepersoneel, bestaande uit Gerrit en
Yvonne, had zich verschanst voor het jeugdhuis van Wesjo. Deze hebben iedereen uitstekend
geserveerd waarvoor hartelijk dank.
Na de pauze ging de tocht nog via de oude kern van Wessem naar het start en eindpunt van
de tocht, ons clublokaal ’t Veerhuis.
Na het jureren van de antwoorden bleek dat alle groepen de meeste vragen goed hadden.
Maar uiteindelijk bleek er toch 1 groep net iets beter de vragen te hebben beantwoord
waardoor zij als winnaars van de avond werden uitgeroepen. De deelnemers van deze groep
kregen allemaal een consumptie aangeboden op kosten van de vereniging.
De papa’s en de mama’s dronken gezellig nog (tot laat) een borreltje of wat anders en
kletsten nog gezellig na. We konden ook dit jaar weer terugkijken op een gezellige avond.
Wordt vervolgd in 2019 !!.
Dinsdag 27 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, alhoewel 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 18 december Kerstkienen.
Op 18 december 2018 was het weer zover. Het jaarlijkse
kerstienen van onze buurt stond weer op het programma.
De organisatie had aangegeven het dit jaar het over een andere
boeg te willen gooien. In dit kader is het aantal kienronden
teruggebracht van 15 naar 11 ronden. Op deze manier kon de
avond iets eerder worden afgesloten dan gewoonlijk waardoor de
aandacht en het enthousiasme ook nog in de laatste ronden groot
was. Bijkomend voordeel is gebleken dat menigeen nog wat extra
tijd over had en nog gezellig een drankje kon nuttiggen. Een ander
verschil met andere jaren waren vooral de prijzen die, door het minder aantal ronden en een
groter budget, wat luxer konden worden samengesteld. Bij de prijzen zaten diverse
cadeaubonnen waaronder ook een gesponsorde bon van de uitbater van het Veerhuis
waarvoor dank.
Om 19 uur stipt kon de aftrap beginnen en werden de eerste
nummers afgeroepen. Het afroepen moest noodgedwongen gebeuren
vanuit het restaurant gedeelte vanwege de grootste opkomst ooit.
Maar liefst ruim 60 personen hebben deelgenomen aan deze
activiteit. Het resultaat was dat het gehele café vol zat en zelfs een

klein gedeelte van het restaurant waaronder de “afroeptafel” en de opstelling van de prijzen.
Na 6 ronden werd er een korte pauze ingelast en rondgegaan met heerlijk kerstbrood. Na de
pauze stonden er nog 5 kienronden op het programma waarna rond 22 uur de laatste
nummers werden afgeroepen. Na afloop zijn nog veel mensen blijven hangen om nog gezellig
onder het genot van een drankje na te praten.
Het was een zeer geslaagde avond en de reacties van de deelnemers waren erg positief. Dat
geeft in elk geval weer een goede basis om in 2019 op dezelfde manier door te gaan.
Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsborrel.
Het nieuwjaarstreffen was dit jaar voor de 2de keer bij Naomi en Martijn
aan de Keizerstraat. Kosten nog moeite was gespaard, de garage
uitgeruimd en een tent met verwarming voor de garage gebouwd. Een 50
tal buurtleden en kinderen lieten zich de hapjes en
drankjes dan ook goed smaken en wensten elkaar veel
geluk en gezondheid voor het aankomende jaar.
Naomi en Martijn gaven verder aan dat ze na 2 keer,
met veel plezier, graag het stokje wilden overgeven en
de organisatie over willen geven aan een ander. De
voorzitter dankt Naomi en Martijn voor het organiseren
en het beschikbaar stellen van de accomodatie en
wenst alle buurtleden namens het bestuur een gezond
en mooi Bongerd jaar. Hierna werd het glas geheven en een toost
uitgebracht op het nieuwe jaar.
Woensdag 13 februari Versieren bij Boer, Boerin en Jeugd Prins.
Met een vaste ploeg buurtleden hebben we dit jaar de verschillende versieringen weer
aangebracht. Na jaren lang zelf de persoonlijke borden te hebben geschilderd is er dit jaar
voor gekozen om een standaard versiering op canvas te laten maken, indien de oudere niet
meer van deze tijd is. De eerste die deze nieuwe doeken mochten aanschouwen was ons
kersverse boere bruidspaar Esther Vervoort en Iwan Zeelen. Verder is er ook bij onze Jeugd
Prins Len Evers weer een echte Bongerd versiering aangebracht. Trots lieten zij zich bij onze
Bongerd versieringen foto graveren en konden zo waardig de “Vasteloavondj daag” ingaan.

Vrijdag 15 Februari Versieren bij ’t Veerhuis.
Ook bij ’t Veerhuis is het al jaren een traditie om deze om te dopen naar Cafe “De Bongerd”
wat ook dit jaar natuurlijk niet mocht ontbreken. In een rap tempo werden door een ervaren

ploeg de borden naast en boven de ingang geplaatst om er een kleurrijk geheel van te
maken. Tijdens de aankomende dolle dagen zal menigeen deze versiering niet ontgaan.
Zondag 17 februari bezoek receptie Jeugd Prins.
Tijdens de receptie van c.v. De Golfbraekers hielden ook Jeugd
Prins Len en Rrinses Fem met hun adjudanten Julie en Stef hun
receptie. Een groot aantal buurtleden gaf gehoor om gezamenlijk
onze Jeugd Prins en adjudante Julie te feliciteren waarbij natuurlijk
Prinses Fem en adjudant Stef niet werden vergeten. Daar Jeugd
Prins Len en adjudant Julie buurtleden zijn kregen deze uit handen
van penningmeester Gezina de buurt medaille omgehangen en de
daarbij horende chocolade versnaperingen.

Zaterdag 23 februari receptie Boere Bruidspaar.
Ook het Boere Bruidspaar Esther Vervoort en Iwan Zeelen
beide buurtleden van de Bongerd werden tijdens hun receptie
door een grote delegatie van de Bongerd in het zonnetje gezet.
Spreekstal meester Yvonne Cremers zorgde voor mooie
woorden en assistenten Mariëlle v/d Vorst en Gaby Jacobs
zorgden voor de medailles en bij behorende mand met eetbaar
waar voor het boere bruidspaar. Waarna iedereen het paar het
allerbeste wenste en er nog een gezellig avond feest van
maakten.

Zaterdag 2 maart Jeugdoptocht.
Met het thema “De Bongerd haet hert vuuer de Hart voor de
vastelaovondj “ zijn onze jeugdleden aan de slag gegaan en
hebben er op een gezellige knutselmiddag wat moois van gemaakt.
Tijdens de jeugdoptocht lieten ze zien dat ze het “Hart “op de juiste
plaats hebben zitten en met een vrolijke groep lieten ze zich van de
beste kant zien. Met in het totaal 17 deelnemers inclusief
begeleiding van de ouders sleepte zij een verdiende 3de prijs bij de
grote groepen in de wacht.

Zondag 3 maart bezoek receptie Jeugd Boere Broeloft.
Tijdens de gezellige receptie van het jeugd Boerepaar Zoë en
Beau beide lid van de buurt hebben we namens De Bongerd
dit boere bruidspaar de medailles omgehangen en het
bruidspaar wat lekkers namens de buurt aangeboden. Wat
ook bij deze jeugd weer goed in de smaak viel.

Maandag 4 maart Grote optocht.
Op deze maandag hebben we met 17 deelnemers weer
deelgenomen aan de grote optocht van CV De Golfbraekers.
Ons thema dit jaar was: “De Bongerd boertj good”
Hiervoor is gekozen omdat we het “grote boerebroedspaar én het
kinjer boerebroedspaar in onze buurt hebben.
Daarnaast een kwinkslag naar de hennep bij de Chinees.
Om te laten zien dat wij goed geboerd hadden, hebben we dit
uitgebeeld door alle attributen en versieringen in de kleur goud te
laten zien.
Het grote Boerebroedspaar Esther en Iwan liepen samen onder een
gouden boog.
De kinderen hadden een gouden mandje met gouden muntjes, die
ze hebben uitgedeeld aan het publiek.
Iedereen was uitgedost in boerenkleding.
Alle attributen die we meenamen, zoals harken, schoffels, rieken,
bezems waren gespoten in de kleur Goud.
Onze eigen “chinees” Mario liep met een gouden kruiwagen, met
daarin een plant die leek op hennep!
Het was weer een mooi geheel. En onze inzet en enthousiasme
werd beloond met de 3de prijs bij de grote groepen!
Zaterdag 16 maart NL-Doet.
Op deze wat frisse zaterdag
hebben toch nog enkele
buurtleden de moeite genomen
om het buurttuintje en pleintje
wat op te knappen. Diverse
snoei werkzaamheden werden
er uitgevoerd en ook de nodige
struiken uit het tuintje
verwijderd. Voor de struiken die
zijn verwijderd willen we in het najaar enkele laagstam fruitbomen terug plaatsen. Verder
lieten alle aanwezigen de aangeboden vlaai van de gemeente zich goed smaken. Verder was
er voldoende koffie en een drankje om deze NL doet gezellig af te sluiten.
Zaterdag 20 april paas eieren rapen voor de jeugd.
Nadat verleden jaar de Paashaas verstek moest laten gaan was
hij dit jaar op deze zonnige zaterdag wel persoonlijk aanwezig
om de eieren en chocolade hazen persoonlijk te verstoppen.
Nadat om 10:30 uur het start schot werd gegeven om al het
lekkers te gaan zoeken stoven de kinderen uiteen om binnen no
time de eieren en hazen te vinden. Al of niet met wat hulp van
de paashaas zelf. Nadat de Paashaas ook nog de kleurplaten
heeft bewonderd en zijn complimenten gaf aan alle kinderen die
dit moois hadden gekleurd besloot hij iedereen een prijsje te
geven.
Nadat de eieren en hazen eerlijk waren verdeeld was er nog voldoende ruimte om nog een
tijdje in de speeltuin te spelen.

Zaterdag 20 april paasattentie voor de ouderen.
De ouderen in de buurt krijgen ook elk jaar met Pasen een attentie
aangeboden door de paashaas. Hiervoor neemt de paashaas de tijd
of zelfs ook de fiets om deze ouderen in de buurt te bezoeken.
Diegene die we thuis troffen waren weer aangenaam verrast door
het aangeboden bloemstukje. Allen die we niet thuis troffen werden
later in de week verrast met ook een bloemstukje.

Zaterdag 4 mei dodenherdenking.
Gezien de slechte weersvoorspellingen vond deze
dodenherdenking plaats in de Medardus kerk en niet bij het
monument.
Het was een waardige dodenherdenking waar o.a Mevr. N. de
Jong-Smeets uit het oorlogsdagboek van haar tante Marieke
Heuvelmans de gebeurtenis van een dag heeft voorlezen. Verder
hebben de diverse verenigingen een bloemstuk neergelegd bij
de foto van de gevallenen. Namens de buurt deden dit
voorzitter Gerrit Vervoort en secretaris Wim Mulder.
Zaterdag 11 mei bloembakken vullen en plaatsen op de diverse lantaarnpalen in de buurt.
Ondanks de slechte weersvoorspellingen toch
nog een prachtige dag om de bloembakken te
vullen om de straten weer kleur te geven.
Met een 9 tal buurtleden namen we deel aan
deze activiteit, waar eerst op de markt de
bakken werden gevuld met aarde, kunstmest
en bloemen. Na het vullen werden de diverse
bloembakken in Wessem en onze buurt
verspreidt alwaar deze werden bevestigd aan
de lampen palen in de diverse straten.
Kortom een activiteit om trots op te zijn. Wel zullen wij als buurt deze bakken moeten
voorzien van water wat gemiddeld 1 x in de 14 dagen nodig is, mits het niet extreem warm is.
Hiervoor zoeken we buurt leden die eventueel hiervoor zorg willen dragen om bv 1 of 2
bloembakken te voorzien van water deze zomer.
Zaterdag 11 mei dorpsschieten Schutterij st. Joris.
Na in de morgen de bloembakken te hebben gevuld was er
ook nog het dorps 3 tallen schieten. Hieraan hebben we met 4
drietallen deelgenomen namens de buurt. Na de eerste ronde
waren er nog 3 in de strijd bij het kavel;en. Na de eerste kavel
ronden legden we letterlijk en verguurlijk het loodje. De 3
overgebleven 3 tallen misten elk 1 of 2 keer dus helaas geen
prijzen voor de Bongerd. Verder werd er door de Jeugd ook
nog geschoten op punten. Hierbij liet de Bongerd zich van de
beste kant zien en haalden de 1ste prijs Zoë Steffanie 2de prijs Liena Hoogland en 3de prijs Fer
Vervoort, een top prestatie.Gelukkig waren ook hier waren de weergoden ons goed gezind.

Om dit alles te organiseren kwam het bestuur in 5 vergaderingen en 1 brainstormavond bijeen.
Verder werd alles in diverse werkgroepen geregeld.

