Jaaroverzicht 2021 Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden (SBMG)
Ook in 2021 heeft de Covid-19 pandemie haar stempel gedrukt op de activiteiten van SBMG
Onze activiteiten werden zwaar beïnvloed door de maatregelen die van hogerhand werden
opgelegd en door onze eigen verantwoordelijkheden
Desalniettemin hebben toch nog diverse activiteiten plaatsgevonden, zoals:
1. Nieuwjaarsontvangst
Dit jaar is afgezien van een Nieuwjaarsontvangst voor onze buurt en partners die binnen onze buurt
activiteiten ontplooien die verband houden met onze doelstelling. Wel zijn er nieuwjaarswensen
verstuurd.
2. BMV
Door wijzigingen in de regeling van de verwarming van de door onze stichting gebruikte ruimten in
de BMV waren deze door de kou soms niet te gebruiken. Er is contact opgenomen met de
gemeente maar tot heden ( 16-2-2022) is het probleem nog niet opgelost.
Onze ruimte is opnieuw geschilderd na aanvraag bij de gemeente moesten de kosten voor het
schilderen door SBMG opgebracht worden.
3. Bongaardpark
Er is gedurende het jaar door vrijwilligers onderhoud gepleegd, o.a. aan banken, regelmatig
afvalbakken legen en snoeien. Het periodiek maaien van het gras door Woonpunt laat te wensen
over. Hierover is en wordt overlegd met Woonpunt.
4. Leisure Lane
Er is overleg geweest met Leisure Lane over enkele tuinen die grenzen aan de Leisure Liane.
5. Wingerdhuis
Er waren overleggen met de gemeente over het eigenaarschap van het gebouw en de plannen voor
een verduurzaming, SBMG ondersteunt de stichting Wingerdhuis bij bestuurlijke zaken zoals
voorbereiding van verduurzaming (zonnepanelen, warmtepomp) ,overleg met de gemeente en met
potentiële installateurs.
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6. Senioren
Vanwege de Coronaproblematiek zijn er slecht enkele fysieke bijeenkomsten geweest. Wel is er door
de betreffende vrijwilligers contact onderhouden waar dat nodig was. Ook is er een kerstviering
geweest en is er een attentie verstrekt aan de vaste deelnemers aan de activiteiten/bijeenkomsten.
7. Beweegtuin voor senioren
Er zijn activiteiten ontplooid om in onze buurt een beweegtuin voor senioren te realiseren.
Inmiddels is er toestemming voor gebruik van een ruimte naast de BMV kan er verder gewerkt
worden aan realisering ervan. SBMG faciliteert dit initiatief waar mogelijk/nodig.
9. Computerclub
Door de Lockdown zijn er aanzienlijk minder bijeenkomsten geweest. Er zijn voorbereidende
activiteiten geweest om voor Maria-Gewanden op enerlei wijze een project voor oudere digibeten
op te zetten, conform het project van de OU en de Gemeente voor andere delen van de gemeente.
10. Fotoclub
Mede door de Lockdown zijn er minder activiteiten geweest. Wel is er o.m. meegewerkt aan het
Graffitiborden project. Door de problematiek van de verwarming zijn er geen fysieke bijeenkomsten
meer in de BMV wel zijn er plannen om de activiteiten anders te gaan organiseren. Het blijft de
bedoeling dat belangstellenden uit de wijk deel kunnen blijven nemen aan de activiteiten.
11. Boekenbrunch
Er zijn in 2021 geen bijeenkomsten meer geweest. Wel overleg geweest over voortzetting van de
activiteit.
12. AED
Er is bijgedragen aan het onderhoud en her-activering van AED’s in Maria-Gewanden
Er is ook gezorgd voor herhalingscursussen voor gebruikers van de AED’s.

13. Beweegclub in de BMV
Met in achtneming van de maatregelen van de regering betreffende de covid-19 pandemie waren er
een beperkt aantal bijeenkomsten.

14. Schilderclub Indigo
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Vanwege Corona maar ook vanwege het niet werken van de verwarming zijn er minder
bijeenkomsten geweest. Wel is er samen met schoolkinderen en anderen veel werk verricht voor het
graffiti-borden project.
15. Zangkoor Sing 4 Joy
Met in achtneming van de maatregelen van de regering betreffende de covid-19 pandemie waren er
een beperkt aantal bijeenkomsten.
16. Aquariumclub
Met in achtneming van de maatregelen van de regering betreffende de covid-19 pandemie waren er
een beperkt aantal bijeenkomsten.
17. Initiatieven in de wijk
Meerdere initiatieven in de wijk werden financieel ondersteund, o.a. Schopla, w.o. paasviering,
jubileum; Terschuren , w.o. kapellen en jeu de boulesbaan; Geloof en Vriendschap, w.o. paasviering
en hervatting van activiteiten; Bongaardpark, w.o. onderhoud aan banken en vernieuwing
speelcirkel; Schurenbergerpark, w.o. vernieuwing van de herdenkingscirkel; Speeltuin MariaGewanden, overleg met nieuw bestuur en ondersteuning van activiteiten; AED’S deskundig gebruik
en onderhoud AED.
18. AB vergaderingen/ Participanten
1 vergadering met het algemene bestuur heeft plaatsgevonden.
Na de afkondiging van de Lockdown in maart zijn er geen AB vergaderingen meer geweest.
Wel is er ‘buiten vergadering’ vergaderd cfm. de statuten.

19. DB-vergaderingen
Maandelijks waren DB-vergaderingen
Tijdens de Lock downs waren de vergaderingen via Teams.
Bij deze teamsvergaderingen werden AB leden als gast uitgenodigd.

20. VierGebrook
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Bestuurslid Jac Langeslag zal SBMG vertegenwoordigen in VierGebrook. Door Corona zijn veel
activiteiten die volgens afspraak door VierGebrook gecoördineerd worden niet doorgegaan.
Omdat VierGebrook alleen fysiek overleg wenst te voeren is er overleg geweest met VierGebrook
om vergaderen via TEAMS ook bij VierGebrook ingang te doen vinden. In 2022 wordt dit vervolgd.
21. Buurtberichten
Er zijn 4 edities van Buurtberichten (12 en 16 pagina’s) in de wijk verspreid.
22. Website, facebook.
Een aantal websites en facebookpagina’s werden onderhouden, o.a. SBMG, HAK, Bongaard Park,
Schurenberger Park.
23. Graffitiborden Gouverneur Baron van Hövellplein
In 2021 zijn de nieuwe borden door schoolkinderen i.s.m. met schilderclub Indigo en onder
inspirerende begeleiding door Trees Verburg de nieuwe graffitiborden geschilderd. In samenwerking
met ‘het kasteel’ zijn de nieuwe borden feestelijk in gebruik genomen
24. BS de vlieger
Er was meermaals overleg met de BS de vlieger.
Ook is er voor de kinderen van basissschool de Vlieger een vogelhuisjesproject opgezet.
25. Buurtschouw
Ook in 2021 is er weer een door buurtbewoners drukbezochte buurtschouw gehouden. Er zijn
diverse op- en aanmerkingen gemaakt en aan de gemeente voorgelegd die ervoor gezorgd heeft dat
relevante werkzaamheden werden uitgevoerd..

Jo Hermanns, voorzitter SBMG
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