Jaarverslag 2019 – 2020.

Zaterdag 25 mei jaarvergadering.
Deze jaarvergadering vond plaats in ons feestpaviljoen bij het Veerhuis. Iedereen werd
ontvangen met koffie en een stuk vlaai. Tijdens deze vergadering werden de diverse
verslagen voorgelezen zoals het Jaarverslag door de Secretaris en het financieel jaarverslag
door de Penningmeester, hiervoor vraagt de kascontrole commissie decharge te verlenen,
beide verslagen werden met applaus bekrachtigd. Verder werd de kascontrole commissie
bedankt voor het controleren van de stukken. In de kascontrole commissie is Toos Vervoort
aftredend en blijft Ger van der Goor zitting houden in deze commissie. Vanuit de vergadering
stelt Jasper Cremers zich beschikbaar voor deze commissie ook dit werd met applaus
bekrachtigd.
Binnen het bestuur waren 3 personen aftredend Wim Mulder Secretaris, Gaby Jacobs en
Anita Zeelen bestuurslid, allen stellen zich herkiesbaar en werden door de vergadering
herkozen in het bestuur. Nadat Jo Cremers namens de leden van de Buurvereniging het
bestuur bedankt voor hun inzet dit jaar sluit de voorzitter de vergadering en wenst alle leden
een heel mooi jubileum feest toe
Deelname aan deze vergadering 53 personen inclusief bestuur afmeldingen waren er van 10
personen.

Zaterdag 25 mei feestdag 30 jarig bestaan.
Tijdens deze feestdag kregen we vele positieve reacties van buurtleden over de invulling van
het programma deze dag. Er waren Leuke workshops zoals cocktails maken en bierproeven
Een Illusionist zorgde voor de nodige verbazing bij zijn acts en zeker de jeugd was niet bij
hem weg te branden. Van de rondleiding door Wessem werd veel gebruik gemaakt en Jos
Schreurs kreeg de volle aandacht voor zijn verhalen en uitleg van de panden in Wessem. Ook
de geste om de jeugd korting te geven op vrijdagavond bij Come Closer viel in goede aarde
en er werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. Verder was er voor de jeugd gezorgd voor
diverse spellen, een springkussen en een popcorn automaat genoeg om ook hun te
amuseren. En dan het koud en warm buffet wat ging dat er goed in, gekozen was om dit te

laten uit serveren wat op een prima manier werd uitgevoerd. Ook onze ereleden Frans en
Riek Steffanie waren deze dag aanwezig en hebben zichtbaar genoten.

We mogen terug kijken op en geslaagde dag de buurtleden hebben een prachtige dag gehad.
Als afsluiter had Bram van het Veerhuis gezorgd dat Wir Sind Spitse de avond op een
geweldige manier afsloot sjapo. Deelname aan deze feestelijke dag 129 personen waarvan 15
kinderen.
Vrijdag 5 juli monumentale barbecue.
Ook onze jaarlijkse buurt barbecue was weer als van ouds een zeer gezellige avond. Circa 50
buurtleden waren op deze avond aanwezig om de vakantie op een fijne manier te beginnen.
De barbecues stonden er soms wat verlaten bij er werd
meer gekozen voor gezellig samen een borrel op de
vakantie te drinken. Mogelijk kunnen we deze avond
volgend jaar een andere in vulling geven gewoon een
gezellige borrelavond met wat warme snacks en
borrelnootjes op de tafels. Verder zullen we bekijken of
de datum wat naar voren kan worden geschoven omdat
we nu de vooravond van de vakanties was.
Zaterdag 14 september Koning- en Prinsschieten.
Er werd door de aanwezige leden besloten om niet te schieten voor
Koning van de buurt daar er voor ons geen plaat met vogel aanwezig was.
Terwijl dit wel duidelijk was afgesproken. Wel werd er op punten
geschoten waarachter weer enkele prijsjes verborgen zaten zodat het
toch nog een gezellige schiet middag werd. Bij de jeugd werd er wel zoals
gewoonlijk ook op punten geschoten en hier kwam als Prins(es) Noa Egas
naar voren en zij kreeg dan ook het zilver omgehangen en een beker
uitgereikt. Ook voor de jeugd waren er diverse eetbare prijsjes te
verdelen. Deelname aan deze schietmiddag 6 kinderen en 17
volwassenen.

Zaterdag 28 september Burendag van het oranje fonds.
Ondanks de regen werd er op deze Burendag van het Oranje fonds
toch veel werk verzet en de tuintjes weer winterklaar gemaakt. Na
het nodige snoeiwerk en verwijderen van diverse struiken konden de
deelnemers nagenieten van koffie met vlaai en daarna een borreltje.
We maakten er gezamenlijk nog een gezellige doe dag van. Later in
de week hebben we overleg gehad met de gemeente over de
aanplant van planten en bomen. Besloten werd om
diverse laagstam fruitbomen te planten en deze zullen
medio november worden geleverd. Opkomst 11
personen.

Zondag 6 oktober forelvissen.
Op deze zeer regenachtige zondag middag
trotseerden 6 buurtleden de weergoden om er toch
nog een geslaagde middag van te maken. Iedereen
heeft wel een visje op de kant gekregen de een wat
meer als de ander maar er werden toch even 44
forellen naar de kant gehaald. De koffie en de soep
liet iedereen zich goed smaken als extra had Wim nog
wat vlees, spek en worst meegenomen waar ook niets
van overbleef. Nat maar voldaan en met een volle buik hebben we de forellen verdeeld en
weer richting Wessem gegaan.
Zondag 20 oktober bezoek museum terug in de tijd.
We konden zowel met de fiets als met de auto deelnemen aan dit
bezoek aan het museum terug in de tijd in Horn. Ook hier speelden
de weergoden ons partner en werd besloten om toch maar met de
auto te gaan. Na een fraaie rond gaan door het museum waar je
weer echt even terug ging naar de jaren 60, 70 en 80. Van een oud
ingericht café naar een solex
werkplaats om vervolgens bij de
apotheker binnen te lopen
geweldig. Oude auto’s, motoren
en bromfietsen ongelofelijk wat hier allemaal bij elkaar
staat teveel om op te noemen. Voor diegene die hier
nog niet zijn geweest zeker de moeite waard om hier
eens een middag door te brengen. De 7 deelnemers
hebben in ieder geval genoten van deze rondgang door
het museum.
Zaterdag 16 november viering 75 jaar bevrijding onthulling plaquette aan de maas.
Stichting Cultureel erfgoed Wessem heeft op de plaats van de oude kazemat aan de
Polstraat een plaquette geplaatst ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding Wessem. Deze
plaquette is door burgermeester Strous onthuld.
Bij de onthulling werd een bevrijdingsvuur ontstoken. Ook harmonie Eendracht Maakt Macht
en schutterij Sint Joris waren bij deze onthulling aanwezig. Ter gelegenheid hiervan werd de
bewoners van de buurtvereniging verzocht om de Nederlandse vlag uit te hangen. Verder
waren er bij deze onthulling diverse bestuursleden en leden van de Bongerd aanwezig

Dinsdag 19 november Sinterklaasavond.
Op deze dinsdag in november bracht Sinterklaas met zijn zwarte
pieten weer een bezoek aan onze buurtvereniging. Vol verwachting
zaten onze buurtkinderen te wachten op het bezoek van Sinterklaas
en werd er uit volle borst gezongen om hem te laten horen waar de
buurt kinderen op hem wachten. Sinterklaas had deze avond weer
alle tijd om op deze avond aanwezig te zijn en voor elk kind had hij
wel een goed woordje. Nadat ook de
Papa’s en Mama’s een liedje ter
gehore hadden gebracht werden de
meegebrachte cadeautjes onder de kinderen verdeeld. Toen
Sinterklaas het sein had gegeven dat de pakjes geopend
mochten worden vloog het papier in het rond en lieten de
kinderen trots hun pakje aan de ouders zien. Na het
aanschouwen van alle blijde gezichten nam Sinterklaas
afscheid van alle aanwezigen en strooiden de pieten hun
laatste pepernoten nog eens rond. Deelname 24 kinderen.
Dinsdag 17 december Kerstkienen.
Op deze dinsdag stond de jaarlijks terugkerende activiteit
kerstienen van onze buurt weer op het programma.
Gezien het enthousiasme van het afgelopen jaar met een
aangepaste opzet (minder ronden en luxere prijzen) is ook dit jaar
weer gekozen voor dezelfde formule. Naast de verschillende
cadeaubonnen heeft ook Bram van het Veerhuis weer voor een
sponsoring verzorgd. Vanwege weer een zeer goede opkomst van
bijna 60 deelnemers is naast het café ook een groot deel van het
restaurant betrokken bij de vooraf ingerichte “kienzaal”. De “afroeptafel” stond tussen het
café en het restaurant waardoor beide gedeelten de opgenoemde nummers goed konden
horen. De prijzen die werden gewonnen zijn zeer goed ontvangen door de winnaars. Dit jaar
was Edith Pouwelsen de koningin van de kien, ze heeft tot wel 3 keer kien mogen roepen !!!
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 kwart voor 10 de laatste volle kaart werd afgeroepen. Het
bleef na afloop nog heel lang erg gezellig waarbij veel mensen zijn
blijven hangen om nog gezellig onder het genot van een drankje
na te praten.
Het was wederom een zeer geslaagde avond en de reacties van
onze buurtgenoten waren wederom positief. Op naar het
kerstkienen in 2020 !!!!
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsborrel.
Nadat in de nacht van dinsdag op woensdag het nieuwe jaar met
veel vuurwerk was ingeluid konden de buurtleden onder het genot
van een hapje en drankje elkaar de beste wensen overbrengen. Dit
jaar was er weer gekozen om dit in ons clublokaal ’t Veerhuis te doen
uitbater Bram liet zich hier van zijn beste kant zien. Na enkele
gezellige uurtjes gingen de 35 aanwezige buurtleden huiswaarts om
een Nieuwjaar met hopelijk veel gezellige buurt activiteiten goed te
beginnen.

Donderdag 30 januari versieren bij Prins, Jeugd Prins, Boer.
Op deze woensdagavond verzorgde de versierings commissie van de Bongerd ervoor dat de
kar trekkers van de buurt een waardige versiering kregen zoals van de Bongerd gewend is.
Als eerste werd bij, een op deze avond zieke Prins Jasper, een verrassende versiering
aangebracht welke bij hem goed in de smaak viel. Vervolgens togen we naar Boer Mario en
Jeugdprins Fer alwaar we ook de nodige ballonnen en versiering aanbrachten. Hierna werden
we door Jeugd Prins Fer en ook namens boer Mario uitgenodigd om de door hem gebakken
frikadellen en bitterballen naar binnen te werken. Hierna maakten we er nog een gezellige
avond van.

Vrijdag 31 januari versiering aanbrengen bij ons Clublokaal.

Ook op deze avond waren we met een aantal buurtleden in de weer om
ons clublokaal om te dopen naar Cafe de Bongerd. De versiering werd in
korte tijd aangebracht de verlichting gecontroleerd en vervolgens door de
aanwezigen bewonderd. Ook hier werd de inwendige mens een
versnapering aangeboden welke er goed in ging.

Zondag 9 februari bezoek receptie Prins en Jeugd Prins.
Met een grote delegatie buurtleden hebben wij een bezoek gebracht aan deze receptie van
Prins Jasper van de Golfbraekers en Jeugdprins Fer van de Braekerkes. Na enkele lovende
woorden van onze spreekstalmeester Peter Kessels werden beide Prinsen paren
onderscheiden met de enige echte Bongerd medaille. En was er voor Prins Jasper de
chocolade steek en voor jeugd Prins Fer een chocolade tablet en voor de adjudanten van de
Jeugd een snoepzak. Nadat Prins Jasper het woord tot de buurt leden richten en bedankte
voor hun aanwezigheid en felicitatie op deze receptie nam ook Prins Fer het woord en ook hij
bedankte de buurtleden en hoopte er samen een fijn Vastelaovondj van te maken.

Zaterdag 15 februari receptie Boere Bruidspaar.
Ook op de receptie van Boer Mario en zijn bruid Wendy waren we met
een grote delegatie van de buurt aanwezig om het Boere paar te
onderscheiden met de Bongerd medaille en tevens werd er een mand
met allemaal eetbaar lekkers aangeboden.

Zaterdag 22 februari Jeugdoptocht.
Geen deelname door de Buurt dit omdat er diverse buurtleden mee
liepen in andere groepen en bij de familie van de Jeugdprins. Hierdoor kregen wij niet de
juiste mensen bijeen.

Maandag 24 februari Grote optocht.
Deelname aan deze optocht met een 8 tal buurtleden die zo trots als
een Pauw rondliepen in deze optocht. Met grote foto’s van de
kartrekkers uit onze buurt gaven ze aan zo trots als een Pauw te zijn dat
deze buurtleden voorop gaan in de Wessemse Vastelaovondj. Een zeer
mooie en kleurrijke creatie. Tijdens de
prijsuitreiking gaf Prins Jasper aan ook trots
als een Pauw te zijn om deel uit te maken
van Buurtvereniging de Bongerd en
bedankte deze groep voor deelname aan de optocht.

Gezien de Corona pandemie en de maatregelen ten gevolge hiervan waren wij genoodzaakt om
onderstaande activiteiten af te lassen of in aangepaste vorm door te laten gaan.
•

Zaterdag 14 maart NL-Doet.
Deze activiteit zal worden uitgesteld naar een later tijdstip.

•

Zaterdag 11 april paas eieren rapen voor de jeugd.

•

Zaterdag 11 april paasattentie voor de ouderen.
Normaal krijgen de ouderen in onze buurt bezoek van de Paashaas om hun een attentie
aan te bieden. Maar aangezien voor de jeugd het Paaseieren rapen niet door ging kon de
Paashaas hier ook geen gehoor aan geven. Toch hebben wij als Bongerd besloten om op
gepaste wijze onze ouderen een Paas attentie te bezorgen. Dit werd door alle ouderen
enorm gewaardeerd in deze moeilijke tijd.

•

Zaterdag 4 mei dodenherdenking.
Een delegatie van het bestuur heeft in overleg
met het comité cultureel erfgoed Wessem een
bloemstuk namens de buurt bij het monument
gelegd. Verder heeft buurtlid Jasper Cremers
om 19:55 uur de taptoe geblazen bij het
Bongerd monument op het pleintje hoek
Keizerstraat – Nieuwstraat.

•

Zaterdag 9 mei dorpsschieten Schutterij st. Joris.

Medio mei bloembakken vullen en plaatsen op de diverse lantaarnpalen in de buurt.
Ook deze gezamenlijke activiteit van diverse buurtverenigingen en straten hebben wij gezien
de Corona maatregelen moeten aflassen. Echter hier kwam de gemeente met een tegen
voorstel om zelf de bloembakken te vullen en te plaatsen zodat Wessem er toch weer kleurig
op zal staan. Het water geven kunnen wij gewoon door laten gaan omdat dit met maximaal 2
personen gebeurt. Zijn er nog mensen die zelf 1 of meerdere bloembakken willen verzorgen
laat het ons dan weten.

Om dit alles te organiseren kwam het bestuur in 4 vergaderingen bijeen ook hier spelen de Corona
maatregelen ons partner zodat wij een en ander digitaal hebben afgehandeld.
Verder werd alles daar waar mogelijk in diverse werkgroepen geregeld.

