
 



Jaar verslag 2021 – 2022. 

 

Ook dit verenigings jaar werd weer overschaduwd door de perikelen rondom het corona virus, 

waardoor diverse activiteiten geen doorgang konden vinden. 

Daar waar mogelijk met in achtneming van de dan geldende regels van het OMT/kabinet 

hebben wij als bestuur toch met enige creativiteit enkele activiteiten kunnen houden. Hopelijk 

zien we jullie een volgend jaar gezond en wel en zonder beperkende regelingen weer op een 

van onze activiteiten. 

 

 

Zaterdag 29 mei NL-Doet. 

Op de uitgestelde NL-doet (i.v.m. corona) hebben we 

op deze zaterdag in mei weer de handen uit de mouwen 

gestoken om onze bloemperkjes en pleintje zomer klaar 

te maken. Met een tiental buurtleden is er weer flink 

geschoffeld, geveegd en gesnoeid om alles in orde te 

maken. Het is toch heerlijk als je in de zomer de 

mensen ziet genieten op de bankjes en de perkjes die er 

verzorgd uitzien, waarbij ook nog de nodige passerende 

buurtleden gezellig aansloten voor een babbel en/of drankje. Tijdens de pauze een 

lekker stuk vlaai en een kop koffie en na gedane arbeid gezamenlijk lekker genoten 

van een drankje.  

 

Woensdag 14 juli kinder zomer activiteit.  

 

 

Op deze zonnige woensdagmiddag zijn we met een 9 tal kinderen uit de Bongerd naar 

de speeltuin Kitskensberg in Roermond gegaan. Een zeer geslaagde activiteit met 

enthousiaste kinderen die naar harte lust konden spelen en ravotten en voor diegene 

die het wilde kon er ook nog worden geschminkt. Voor limonade en een snoepje 

kwamen ze regelmatig bij het comité langs. En na een hele middag gespeeld te hebben 

was er natuurlijk ook nog een frietje en een snack voor de kids. Omdat het erg druk 

was en de keuken niet alles zo snel verwerkt kreeg moesten we wel wat langer op de 

frietjes en snack wachten maar dat mocht de pret niet drukken. Vervolgens werden de 

kids moe maar voldaan weer thuis gebracht. . 

 

 

 

 



Zondag 25 juli. Yvonne Cremers-van Buggenum onderscheiden als lid van verdiensten. 

Kompleet verrast werd op deze zonnige zondagmiddag Yvonne 

door bijna het voltallige bestuur onderscheiden als lid van 

verdiensten van Buurtvereniging De Bongerd. Gezien haar jaren 

lange inzet als bestuurslid (begint aan 25
ste

 jaar), haar inzet voor 

liedjesavonden, carnavals activiteiten en het warme hart wat ze de 

buurtvereniging toedraagt heeft ze deze dik verdiende 

onderscheiding uit handen van de voorzitter mogen ontvangen. Na 

de uitreiking nog even gezellig na gepraat in het zonnetje en 

geproost op ons nieuwe lid van verdiensten.  

 

Zaterdag 25 september is burendag.  

Ook voor de herfst en de winter is het belangrijk dat ons 

buurtpleintje en perkjes er op en top uitzien zodat de boompjes en 

struiken er na de winter ook weer mooi bijstaan. De eerste appel en 

peren oogst hebben we van de fruitboompjes kunnen plukken en 

buurtlid Coby Mulder heeft van de eigen kweek appels een heerlijke 

appeltaart gemaakt. Na de koffie en appeltaart was er ook geen 

kruimeltje meer van de taart over. Menig buurtlid en omwonenden 

maken van de gelegenheid gebruik om een praatje te maken en ook een kop koffie 

mee te drinken kortom altijd belangstelling en gezelligheid. Met een 12 tal werkers 

nog heerlijk genoten van het zonnetje en een drankje voor de noeste arbeid. 

 

Zondag 10 oktober forelvissen in Neeritter.  
Ondanks de wat tegenvallende deelname, ook hier heeft de corona zich 

laten gelden onder de buurtleden, hebben we onder een stalende zon met 

zeven personen kunnen genieten van een heerlijke vismiddag. Fer 

Vervoort haalde onder supervisie van Joep van de Goor de meeste forellen 

naar de kant. En was zo de ongekroonde koning van deze vispartij. Onder 

het vissen werd er natuurlijk weer met soep, koffie en een drankje 

rondgegaan en dat maakt deze vismiddag onvergetelijk voor de 

deelnemers. Ook voor niet vissers onder de buurtleden een leuke middag 

om eens te komen kijken en het vissers latijn aan te horen 

 

Vrijdag 22 oktober Herfstwandel(speur)tocht voor jong en oud.  
Tijdens deze wandelpuzzeltocht/puzzeltocht maakten we een rondje door Wessem 

waar aan de hand van diverse foto’s en vragen een leuke tocht was uitgezet. Ondanks 

het frisse weer toch nog een deelname van circa 31 personen die zich halverwege de 

toch onder de overkapping van buurtlid familie Jans, aan het van Horneplein een 

broodje chocomelk en koffie goed lieten smaken. Na aankomst bij ’t Veerhuis stond 

de vuurkorf heerlijk te branden en kon iedereen zich hier aan warmen. 

 

Zaterdag 6 november Jaarfeest van de buurt.  
Met een check van de corona app waren de buurtleden hartelijk welkom op 

deze avond waar we eindelijk weer eens gezellig bij elkaar waren. Op 

gepaste wijze werd het een zeer gezellige en geslaagde avond met een 

hapje en een drankje. Iedereen was er ook weer aan 

toe om na al die corona perikelen weer eens gezellig 

met elkaar over van alles te kunnen praten. 

Gezellige muziek uit de speakers een drankje en een 

borrelbyte ingrediënten voor een gezellige 

Bongerdavond. 

 

 



Zondag 14 november uitslag Rabo clubsupport. 

Dank zij de steun door jullie stem, bij deze Rabo clubsupport 

Aktie, hebben wij een mooi bedrag mogen bijschrijven op 

onze rekening. Nogmaals iedereen hiervoor bedankt dat 

jullie ons hebben gesteund door jouw stem voor de Bongerd 

uit te brengen. Zo zie je maar weer samen staan we sterk. 

 

Dinsdag 23 november Sinterklaasavond.  
Ook dit jaar was er naast de Sinterklaas en zijn Pieten ook weer corona in 

het land, hetgeen wederom een bezoekje aan de deur bij de buurtkinderen 

betekende op 23 november. 

Maar goed ook, want verschillende gezinnen waren in "quarantaine" dus 

een bezoek aan ons buurtcafé 't Veerhuis was helemaal niet mogelijk 

geweest voor veel kinderen. 

Maar liefst 17 kinderen werden verrast door Sint en één Piet. Ja, inderdaad 

één Piet maar, want de andere Piet had ook al corona. Ook jij beterschap 

Piet! 

Ondank de mistige, nogal gure avond nam de Sint en zijn Piet ruim de tijd 

bij iedere deur waar de kinderen werden verrast met een cadeautje en veel 

lekkers. Er werd een gezellig praatje gemaakt en door de kinderen 

gezongen en zelfs een radslag gemaakt. 

Sint maakte dankbaar gebruik van zijn staf, 

waar hij de cadeautjes aan hing om ze zo 

toch aan de kinderen te kunnen aanreiken 

die in quarantaine waren; wat is die Sint 

toch slim! 

Ook hingen er weer de nodige mooie kleurplaten die de ramen 

vrolijk versierden. 

Het was weer een gezellige en coronaproef Sinterklaasavondje! 

 

Zaterdag 18 december kerstpresentje bezorgt.  

Op deze zaterdag middag heeft het bestuur de leden van de 

buurtvereniging verrast met een kerstbrood en een kerstkaart. 

Zeer leuke actie die werd begeleid door Danique Mertens als 

onderdeel van haar opdracht van school. Prima geregeld en 

ook zeer goed ontvangen. 

 

Woensdag 2 februari. Versieren bij de Fam. Zeelen.  
In verband met hun 50 jarig huwelijk werd de fam. Zeelen 

aangenaam verrast door de Buurtvereniging. Een prachtige boog met 

kleurrijke ballonnen en bij behorend bord sierde hun huis aan de 

Haegstraat. Een kaart en bijbehorende bos bloemen werd met dank 

aangenomen. Natuurlijk moesten de noeste werkers een toost 

uitbrengen op het gouden bruidspaar wat stond te genieten van de 

versiering. 

 

Zaterdag 12 maart NL- doet.  

De banken  opnieuw voorzien van een laagje verf en de tuintjes 

geschoffeld en gesnoeid voor de zomer alles staat er weer verzorgd 

bij. Een 15 tal buurtleden jong en oud hebben hun steentje hieraan 

bijgedragen dank jullie wel. Het ziet er weer prima uit en ook deze 

middag werd weer gezellig afgesloten. 

 

 



Dinsdag 12 april Paaskienen.   
Op deze dinsdag is als “nieuwe activiteit” het Paaskienen 

geïntroduceerd. Niet geheel nieuw maar wel in een nieuw 

jasje zogezegd. uiteraard omdat een ieder gewend is het jaar 

af te sluiten met de kerstkien-activiteit bij De Bongerd. 

Echter vanwege Corona dateert het laatste kerstkienen 

alweer van 17 december 2019. Maar we hadden als bestuur 

toch gemeend iets extra’s te moeten organiseren, zeker nu de beperkingen door Corona 

van de baan zijn en er weer gezellig bij elkaar kan worden gezeten. 

Weliswaar was de opkomst ongeveer de helft van wat we de laatste jaren bij het 

kerstkienen gewend waren, echter was het plezier en het fanatisme er niet minder om. 

In totaal schoven er 30 personen aan de kientafels om de prijzen van het kien comité 

met groot enthousiasme in ontvangst te mogen nemen. In totaal zijn er 8 ronden 

gespeeld waarbij na 4 ronden een korte pauze werd ingelast. In de pauze 

kon iedereen zich tegoed doen aan het lekkere paasbrood en een gekookt 

eitje. Na de pauze stonden er nog 4 kienronden op het programma waarna 

rond half 10 de laatste volle kaart werd afgeroepen.  

Toen ook alle dubbele prijzen waren vergeven bleven er nog diverse 

mensen onder het genot van een drankje wat napraten. 

Het was wederom een zeer geslaagde avond en de reacties van onze 

buurtgenoten waren wederom positief. We zullen in elk geval ook net 

voor de kerst van dit jaar ook weer een kerstkienavond houden. 

Of we deze activiteit wederom met Pasen 2023 gaan organiseren staat nog in de 

sterren. 

 

Zaterdag 15 april Paaseierenrapen voor de jeugd. 

Maar liefst 18 kinderen t/m 10 jaar kwamen met ouders en ook sommige grootouders 

naar de speeltuin waar de PASSHAAS hen opwachtte. Eerst had deze overal  eieren en 

ook chocolade eieren en  paashazen  verstopt. Voor de allerkleinsten was door het 

comité een stukje speeltuin afgezet zodat de kleintjes t/m 4 jaar zeker ook iets in hun 

mandje kregen.  Toen alles verzameld was werd  het gelijkelijk verdeeld en kreeg elk 

kind een zak mee. De allerkleinsten kregen een knuffel . De Paashaas keek ook nog 

naar een aantal mooie tekeningen die door de buurtjeugd gekleurd waren in de 

kleurwedstrijd. Omdat ze allemaal even mooi gevonden  werden, kreeg iedereen die 

meegedaan had nog een extra zakje met paaseitjes. Naderhand konden de kinderen nog 

gezellig in de speeltuin spelen. Hartstikke goed georganiseerd door het comité. 

Zaterdag 15 April Paasattentie 70 jarige en ouder. 

Na de allerkleinsten in de speeltuin ging de Paashaas mee naar de ouderen in de buurt 

om hen  een heel mooi paasstukje namens de buurtvereniging te geven. Dit werd door 

hen allemaal, maar liefst 18 buurtleden,  heel  hartelijk in ontvangst genomen en zeer 

gewaardeerd.   



Woensdag 4 mei doden herdenking. 

Op deze druk bezochte jaarlijkse doden herdenking in Wessem ter nagedachtenis aan 

hen die het leven lieten door oorlogsgeweld, waarbij ook de huidige oorlog in 

Oekraïne werd aangehaald, hebben Gerrit Vervoort en Wim Mulder namens 

buurtvereniging de Bongerd een bloemstuk gelegd bij het monument aan de 

burgermeester Joostenlaan.  

  

 

Om dit alles te organiseren kwam het bestuur in 8 vergaderingen bijeen ook hier spelen 

de Corona maatregelen ons parten zodat wij een en ander digitaal hebben afgehandeld 

en indien mogelijk fysiek.  

Verder werd alles daar waar mogelijk in diverse werkgroepen geregeld. 

 


