
                          
                                                                                            

Verslag overleg d.d. 27 juni 2022,  
aanvang 19:30 uur in de Wieksjlaag 
 
Aanwezig;  
Thijs Rutten, Marita van Velthoven, Johan Theeuwen, Sjaan v. Horen,  
Marion Backus, Ans Peeters DO, Mat Bos, Suzanne Sonnemans, Bert Coppelmans, 
Johan Driessen,  
Geert Wismans, Johnny Swaters (vorkmeer), John Timmermans, Sjraar van Horen,  
Wim Nijman, Giel Joosten, Wiel Stammen, Math Stammen, Jolanda Wijhers 
 
Afmelding; Anja Hendrix, Stefan Steeghs, Hans Reinders, Peter van Horen 
 

1. Opening, welkom 
 

2. Historie Beringe;  
Sjraar mag even voorschieten, hij wil graag naar andere activiteit.  
Fondsen en subsidiegelden lopen goed. Enkele foto’s hopen ze nog binnen te krijgen. 
Offerte drukken van boek wordt opgevraagd. De prijs van het boek en het aantal, 
daar is de werkgroep nog niet helemaal uit, is ook afhankelijk van offerte 
Ze gaan een flyer met voorinschrijving verspreiden in Beringe. Er wordt gevraagd om 
het boek zoveel mogelijk bij familie en kennissen buiten Beringe en buitenland te 
promoten. Steingood doet aanvraag bij fonds windmolenpark Egchel-Heide 
 

3. Verslag 27 juni 2022 goedgekeurd door aanwezigen 
 

4. Financiën: Nog op hetzelfde niveau.  

Van kosten dierenweide wordt een overzicht gemaakt door Marita en Mat bekijkt 

wat er nog nodig is in toekomst. Dan geven we dit door bij de gemeente. Kostenpost 

dierenarts is hoog en kom je niet onderuit. 

Hulp bij Huishouden, door 10 dorpen van Peel en Maas is een zorg coöperatie 

opgericht. Hierdoor verandert de situatie wel enigszins. Ook zal er tzt weer een 

kosten verantwoording opgesteld moeten worden en overlegd bij gemeente.  

 

• Ingekomen stukken:  Zie agenda. 

1. Project Meijelseweg, buiten bebouwde kom. Verslag in bijlage 1  

2. Uitnodiging café Horizon, een 3-tal workshops, in bijlage 2 de omschrijving, 

data en mogelijkheid opgeven. 

3. Uitnodiging Adviesraad Sociaal Domein maandag 14 november, programma  

in bijlage 3. Hiervoor kun je je aanmelden. 

4. Verslag Beringe Veilig, is destijds doorgestuurd. Opmerking: advies van Huub 

Derks; graag op dezelfde manier te werk gaan ivm bespreken en werken als 

Project Meijelseweg. Die bijeenkomst en aanpak was duidelijk en concreet. 

5. 8 oktober bijeenkomst dorps overleggen en gemeenteraad Peel en Maas in 

Koningslust. Kleine “huiswerk” opdracht. Waarop zijn jullie dit jaar, dus van 

iets in 2022, (het meeste) trots m.b.t. de zelfsturing in jullie dorp ofwel het 

werken voor  het goede leven in jullie gemeenschap?                        



Afgesproken de volgende items (met foto’s) aan te geven onder de noemer 

BRUISEND BERINGE:  

a: Beringe Buiten b: Wonen in Beringe c: Duo fiets 

    Thijs, Johan D, Mat en Sjaan gaan Beringe vertegenwoordigen. 

     Voor 18 sept aanmelden, mét foto’s 

6. Ilona Klompen vraagt om moment kennismaking, zij is werkzaam als 

jongerenwerker bij Vorkmeer. Voorstel in volgende vergadering. 

7. Kern met Pit, ingebracht, daarvan maken we geen gebruik.  

8. Verslag en presentaties Economische Huishouding Dorps overleggen. 

Zie bijlage 4  “Systeemwereld” versus “Leefwereld”, het een kan helaas niet 

zonder de ander.  

 

• Duo Fiets, wordt wel gebruikt maar kan nog beter. Foto’s van fietsers die geplaatst 

mogen worden sturen naar steingood@infoberinge.nl dan komt het op site etc. 

Staat gestald in de wieksjlaag, niet ideaal maar goed. Er zijn vrijwilligers die eventueel 

mee gaan fietsen en ivm planning als vervanger fungeren bij afwezigheid van Wilma 

en Jolanda. Er was een defect aan de duo fiets dat opgelost wordt door verkoper, 

garantie. Er is nog eea nodig w.o. een spiegel. 

 

• Een leesstuk dat geduid wordt door Johnny Swaters, dit ivm vervolg RegioLab. 

We gaan verder onder de benaming Positieve Gezondheid. Johnny probeert een zo 

breed mogelijke groep van verenigingen e.a. bijeen te krijgen.  

Het leesstuk, zie bijlage 5 

 

1. WVTTK  

1. Werkgroep Wonen in Beringe; We maken een afspraak met de dames met Beleid  

     Wonen om eea voor te bereiden voor de afspraak met wethouder Wanten  

     in november, ook om de voortgang te bewaken. 

2. Er was bezoek uit Genhout die geïnteresseerd zijn in de pilot Hulp bij 

    Huishouden. Ze waren erg enthousiast. 

3. Weekblad HALLO en verspreider Garqon, klachten ingediend, gaat iets beter  

    al zijn er nog altijd straten/wijken die de HALLO niet in de bus krijgen, nogmaals  

    aan de bel trekken. 

4. Bijeenkomst betrokkenen warme maaltijd voorziening 23 september 

5. Aanpassingen site ivm Info Loket en Dorpsontmoeting. Suzanne regelt overleg. 

6. Sociale kaart, boekje 50 x laten drukken. De vorige 20 zijn uitgegeven. 

     Enkele aanvullingen / wijzigingen zijn doorgevoerd. 

7. Zonnepark, ivm de energiecrisis zal eea wel meer aandacht krijgen. Er wordt  

     gedacht aan uitgifte obligaties om de benodigde inleg te genereren. 

 

• Rondvraag:  1. Jolanda vraagt of ze uitnodiging krijgt voor volgende overleggen 

                       2. Geert Wismans geeft aan dat wethouder Nijssen met vitale 

                       gemeenschappen in portefeuille graag eens aansluit, is altijd welkom. 

 

• Volgend overleg; maandag 24 oktober, aanvang 19:30 uur in de Wieksjlaag 

• Sluiting 

mailto:steingood@infoberinge.nl

