
                          
                                                                                            

 
 
 
 
Verslag openbare bijeenkomst d.d. 23 mei 2022,  
aanvang 19:30 uur in de Wieksjlaag 
 
Ongeveer 60 personen aanwezig 

 
• Agenda 

Opening door voorzitter Thijs a.i. 

 

• Verslag van 13 september 2021 

 

• Afmeldingen: Johnny Swaters Vorkmeer 

                      Loes Nellen, adviseur Wonen en Leven 

                                 Rob Wanten, wethouder met wonen in portefeuille 

 

• Financieel verslag door Marita, de jaarrekening ligt ter inzage 

 

• Inleiding: Dorpscooperatie Steingood, wat zijn we en wat doen we 

• Beringe Buiten, Wieksjlaag 

• Werkgroepen: 

• Dierenweide 

• Wonen in Beringe 

• Beringe Veiligheid 

• Historie Beringe 

• HbH (Hulp bij Huishouding) – zorg coöperatie 

Doel van Steingood is om middels zelfsturing, ideeën en plannen uit de 

samenleving van Beringe, gestalte te geven middels faciliteren, contacten 

leggen, acties en andere zaken op te starten. We zijn een coöperatie dwz dat 

het bestuur geen dingen alleen doet en regelt. Ook de juridische kant kan 

nodig zijn. Denk aan activiteiten als de aankoop duo fiets, historie Beringe met 

uitbrengen van boek, Wonen in Beringe, Dierenweide etc. 

In Dorpscooperatie Steingood is een sociale kant en een stenen kant, als je 

goed naar het logo kijkt staan beide daarin. De sociale kant zien we graag 

meer verbonden met de verschillende welzijnsgroepen w.o. Zonnebloem, 

Dorpsontmoeting en zo meer. Daar zijn we mee bezig (Regiolab) De stenen 

kant is school, kerk, Beringe Buiten, Wieksjlaag. Stichting de Wieksjlaag helpt 

vaak een handje mee. 

 

 

 



Verder zijn we op zoek naar bestuursleden. Hebt u een tip of heeft u zelf 

interesse? Ook in de diverse werkgroepen zijn nog vacante plekken. 

 

• Historie Beringe: Door Sjraar van Horen 

Dit najaar is er de intentie om een boek uit te brengen vol met historie van 

Beringe. Twee dames zijn heel druk bezig met fondswerving, subsidie 

aanvragen en sponsoren zoeken. Sponsorbrieven met verzoek gaan in week 22 

eruit. Ook bij fonds windmolenpark Egchelse Heide wordt een verzoek om een 

bijdrage ingediend. 

Henk Thiesen die het boek maakt kent het klappen van de zweep. 

Dorpscooperatie Steingood en stichting Wieksjlaag helpen met betalingen die 

vooraf moeten gebeuren en ivm het BTW verhaal een bankrekening ter 

beschikking stellen om eea in goede banen te leiden. 

Drukkosten en oplage van 1000? stuks worden geraamd op € 30.000  

Het boek gaat waarschijnlijk € 30,00 kosten. Ze willen op inschrijving verkopen. 

De werkgroep vraagt of we goed reclame willen maken. Immers in najaar is 

Sinterklaas en kerst met de nodige cadeautjes in beeld. Ook mensen/familie 

buiten Beringe benaderen. Nog steeds kunnen er foto’s ingeleverd worden, 

liefst “swerredese” niet in net pak en sjoën kledje maar waarop mensen aan 

het werk zijn (foto’s van koeien melken zijn er genoeg) In september gaat eea 

van start.  

 

• Presentatie wonen: Door Wim Nijman van werkgroep Wonen in Beringe. 

Na een spectaculaire actie “100 nieuwe Woningen in Beringe” met een 

enquête die men zowel digitaal als op papier in kon vullen. 429 reactie terug 

gehad. De papieren enquête werd na overleg met KBO onder hun leden 

verdeeld. En met succes. De presentatie was heel duidelijk en is na te lezen op 

www.infoberinge.nl Deze presentatie wordt ook doorgezet naar de adviseurs 

Wonen van gemeente Peel en Maas. We vragen om een gesprek met 

voornoemde personen. Daarna organiseren we in september een bijeenkomst 

voor alle mensen die “ingeschreven” staan. Door dorpsondersteuner Ans werd 

nog gevraagd of ook is gedacht aan de mensen die zorg nodig hebben en 

toch graag in Beringe willen blijven wonen, jazeker we hebben appartementen 

en patiowoningen, zowel koop als huur, opgenomen in een visie voor een 

volgend plan, ook het contact met de KBO is fijne opsteker voor de werkgroep. 

 

• Oprichten zorgcoöperatie Hulp bij Huishouden, hier zijn 10 van de 11 

kerkdorpen in Peel en Maas alweer jaren mee bezig, Ans werkt als 

dorpsondersteuner al 5 jaar in Beringe en Grashoek. Hopelijk krijgt e.e.a. 

handen en voeten per 2023. Het wachten is op het nieuwe college en 

wethouder met betreffende portefeuille. Ans verteld dat ze begonnen is met 

18 cliënten, op dit moment zijn het er 46. De lijntjes zijn kort en normaal 

gesproken kan men snel hulp bieden echter nu zijn er handjes te kort. Er is een 

memo rond in de zaal met een oproep, uiteraard tegen betaling. Deze komt 

ook nog op www.infoberinge.nl  

 

http://www.infoberinge.nl/
http://www.infoberinge.nl/


 

 

• Verslag visie gebedshuizen: er was een symposium visie gebedshuizen in Peel 

en Maas d.d 13 mei 2022. Wegens terugloop kerkbezoek en de kosten 

onderhoud is er een onderzoek geweest met een uiteindelijke visie. 

De kerken in Kessel, Helden, Panningen, Meijel en de kapel van de Lazaristen 

zijn rijksmonumenten en worden behouden. De kerken in Beringe , Grashoek, 

Baarlo en Maasbree zijn beeld bepalend en van belang in cultuur historisch 

opzicht. Dus niet slopen en uiterlijke vorm bewaren. Wel is een (gedeeltelijke) 

functie wijziging mogelijk (b.v. medegebruik) met een culturele en/of 

maatschappelijke invulling w.o. gezondheidszorg. Altijd in samenspraak met 

platform en inwoners van het kerkdorp. De kerken van Egchel, Koningslust en 

Kessel-Eik zouden een totaal andere invulling kunnen krijgen.  

Dorpscoöperatie Steingood wil heel graag weer in gesprek om voor de kerk en 

pastorie een goede plek in onze samenleving te bewerkstelligen. In 2016 

hadden we huisartsen die een gezondheidscentrum wilden beginnen in de 

kerk, dit ging niet door. Gelukkig hebben we een huisarts over gehouden die 

elders in Beringe een praktijk is begonnen. 

 

• Veiligheid Beringe: hier werd door Peter van Horen aangekondigd dat er 

woensdag 1 juni, aanvang 19:30 uur een avond met thema veiligheid plaats 

vindt. De politie, brandweer en beheerders Watts App groepen in Beringe 

komen aan het woord. Ook werkgroep veiligheid Beringe zal eea vertellen. 

 

• Rondvraag:  

1. Giel Joosten, bestuurslid federatie Vincentius parochies 

Het Mariakapelletje aan de Kaumeshoek wordt opgeknapt en ook het oorlogs-

grafmonument is hard aan een opknapbeurt toe. Men is een fondswerving 

gestart en er komt al geld binnen. Ook op fonds windmolenpark Egchelse 

Heide wordt een beroep gedaan. Een bijdrage is nog steeds van harte welkom.  

 

2. Thijs Rutten: Beringe hoort in lijst Top 10 dorpen van Nederland, hier komt 

een boek van, als deze binnen is kan men deze inzien. We zullen eea ook op 

de site plaatsen. Aanleiding was bezoek ministerie Binnenlandse zaken en 

VKKL 

 

3. Opmerking enkele aanwezigen: weekblad HALLO wordt in veel straten van 

Beringe niet bezorgt. De vraag of er in de Wieksjlaag een aantal HALLO 

neergelegd kunnen worden.  

Er worden nog flyers aangeleverd bij de Kempen in Horst en zullen daar 

meteen de klacht en de vraag doorgeven. 

 

• Sluiting met bedankje voor de opkomst en een wel thuis. 

 

        



 

 


