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Voordracht Beste Buur 2022 

Het betreft: 

Mevrouw M. (Maria) Schieving 

Geachte, 

De Stichting Kansrijk Berghuizen, waarin alle grote organisaties en verenigingen uit de wijk 
Zuid-Berghuizen samenwerken, draagt met grote eenstemmigheid mevrouw Maria Schieving 
voor als Beste Buur van 2022. Maria is al vele jaren gastvrouw in huiskamer van de wijk 
Boerderij Stakenboer. Zij was in die hoedanigheid al actief toen de corporatie WBO Wonen 
de boerderij kocht van de gemeente om er een huiskamerproject te realiseren. Maria was 
dagelijks aanwezig en verzorgde de bouwvakkers en de vele vrijwilligers uit de wijk met eten 
en drinken en deed dat met de van haar bekende gulle lach zodanig, dat niemand met 
tegenzin kwam helpen. Nog steeds wordt gesproken over de lekkere gehaktballen, die zij 
destijds op tafel toverde. 

Maria is altijd gebleven en verknocht aan het vrijwilligerswerk  in de boerderij. Op dinsdag- 
en vrijdagmorgen verzorgt zij samen met haar zwager Gerard ten Voorde de koffieochtenden 
voor wijkbewoners. Velen en met name veel alleenstaanden komen daar en kunnen deze 
bijeenkomsten niet meer missen. Maria serveert niet alleen koffie met de van haar bekende 
koekjes, maar legt ook een arm om bezoekers heen die dat even nodig hebben, luistert naar 
hun verhaal en helpt, ondersteunt en verwijst door waar nodig. 

Een mooi voorbeeld is Geertje (naam gefingeerd), een oudere toch wat eenzame weduwe uit 
de wijk, die elke keer opnieuw langs de boerderij fietste, maar de stap om binnen te komen 
kennelijk niet durfde te maken. Maria zocht het gesprek met haar en toen Geertje zei dat ze 
de ramen van de boerderij wel wilde wassen, maar eigenlijk bedoelde dat ze graag met 
andere mensen wilde praten en omgaan, nodigde Maria haar binnen en ook Geertje is nu 
alweer geruime tijd twee keer in de week van de partij. Omdat ze lichtelijk dementeert, bracht 
Maria haar in contact met de begeleiders van het project De Actieve Ontmoeting. Op 
dinsdag- en donderdagmorgen doet Geertje nu mee aan speel- en spelactiviteiten, 
bewegingsoefeningen, gezellig praten en samen met anderen geniet ze van de door twee 
vrijwilligers klaargemaakte lunch. 

In haar eigen buurt in de Dellenbeekstraat en omgeving schiet Maria te hulp waar nood of 
behoefte is. Bezoekers die ziek zijn kunnen op haar warme belangstelling en aandacht 
rekenen. Ook uit haar eigen omgeving heeft ze mensen meegenomen naar Stakenboer. Het 
zijn wekelijkse gasten geworden. In Coronatijd is de boerderij gesloten geweest. Maria 
bezorgde bij mensen in de wijk flyers met informatie en puzzels, zodat ze in deze eenzame 
tijd toch een bezigheid konden vinden. Maar Maria deed de informatie niet door de 
brievenbus maar belde aan en maakte dan van gepaste afstand een praatje. Nog veel 
belangrijker dan de meegebrachte puzzel.   

Een keer in de maand houdt zij op de deel van de boerderij met haar zwager en vriendin 
Henriëtte Grunder een grote bingo. Ze haalt overal (gesponsorde) prijsjes vandaan. Het zijn 
zeer gezellige avonden, volle bak. Datzelfde geldt voor het bloemschikken, een keer in de 
maand onder leiding van Maria, waarbij de mooiste bloemstukken worden gemaakt. 



Deelnemers betalen een kleinigheid voor de gemaakte kosten en het is opvallend dat ook 
hier de zaal vol is met mensen die altijd weer zeggen niet meer zonder deze activiteiten te 
kunnen. Toen recent de boerderij vanwege een verbouwing korte tijd gesloten was, regelde 
Maria dat haar gasten koffie konden drinken en elkaar konden ontmoeten in het nabij de 
boerderij gelegen parochiecentrum. Zo is zij een vertrouwenspersoon voor velen geworden, 
iemand waarvoor velen graag naar de huiskamer van de wijk komen, waarbij Maria 
Schieving niet alleen hier in het hart van onze mooie wijk de aloude noaberschap ten toon 
spreidt, maar zoals gezegd doet ze dat ook in eigen buurt, waar het misschien nog wel 
harder nodig is. Wij dragen deze immer positieve vrouw en vrijwilligster dan ook met groot 
genoegen voor als Beste Buur van 2022. 

Bestuur Stichting Kansrijk Berghuizen 

https://www.halloberghuizen.nl/vijf-vragen-aan-maria-schieving 

 


