
Beste buurtleden, 
 
Wij als buurtvereniging de Bongerd moeten ons ook houden aan de door de regering opgelegde 
maatregelen betreffende de Corona crisis. 
Dit betekent dat onze geplande activiteiten meestal geen doorgang kunnen vinden hetgeen wij erg 
jammer vinden. 
 
Ondanks de beperkingen hebben wij toch tijdens de Paasdagen op gepaste wijze onze oudere 
buurtleden verrast met een Paasstukje en ook tijdens de dodenherdenking een bloemstuk gelegd bij 
het monument aan de Burgermeester Joostenlaan. Tevens heeft ons buurtlid Jasper Cremers op 
gepaste wijze de taptoe geblazen bij onze buurtsteen op de hoek Keizerstraat – Nieuwstraat, wat erg 
indrukwekkend was. Wat betreft toekomstige activiteiten zullen we ons ook houden aan de 
opgelegde maatregelen van de regering. 
 
Zoals jullie wel zullen begrijpen kunnen wij in deze mei maand niet onze jaarlijkse ledenvergadering 
houden waartoe wij volgens de statuten verplicht zijn. Deze vergadering zullen wij op een later 
tijdstip inhalen wanneer de mogelijkheid daartoe bestaat. 
Als bestuur hebben we inmiddels besloten om de contributie van € 17,50 per gezin te handhaven 
waarbij we jullie verzoeken om deze over te maken op de rekening van onze buurt  onder vermelding 
van naam, adres en Contributie 2020.  
 
Het rekening nummer van de buurt is:  IBAN NL07RABO 015.75.15.222 
 
Voor diegene die liever contant wil betalen kan dit door dit bedrag in een enveloppe met naam en 
adres te bezorgen bij onze penningmeester Gezina Mertens, Molenweg 3. 
 
In de bijlage is verder bijgevoegd het jaarverslag van de activiteiten van het seizoen 2019-2020.  
Indien iemand graag een papieren versie heeft geef dit dan door aan het secretariaat van de 
Bongerd.  
 
Namen het voltallige bestuur hopen wij jullie spoedig weer te zien tijdens een van onze activiteiten. 
Maar vooral blijf gezond. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur, 
W.J.M Mulder 
Secretaris buurtvereniging De Bongerd 
Achter de Graef 17 
6019 BH Wessem 
Tel. 0475-561225 
Email: info@debongerdwessem.nl 
 


