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e afgelopen jaren, is er samen met de burgers van
Beringe en de Gemeente Peel & Maas hard gewerkt
aan het Masterplan Beringe. De kern Beringe heeft
daarmee de laatste jaren een grote inhaalslag gemaakt.
Het dorpsgezicht is verfraaid en de benodigde accommodaties, waaronder het nieuwe gemeenschapshuis
met de gymzaal zijn gerealiseerd. Daar is Beringe buitengewoon trots op.
Maar we zijn nog niet klaar! De karakteristieke oude
St. Josephschool uit 1923 samen met het plein en de
oude lindebomen maken ook deel uit van dit ambitieuze plan. Na een enquête onder alle inwoners van
Beringe in 2009 bleek dat er voldoende draagvlak
bestond om in het oude schoolgebouw een nieuwe
brede school te realiseren. Het DorpsOverleg Beringe
is toen meteen aan de slag gegaan en er is een projectgroep opgericht.
We gaan beginnen!
Hoewel het na de enquête een tijdje stil is geweest
rondom de school, is er achter de schermen toch
veel gedaan. Er is overleg geweest met de diverse
Beringse verenigingen, organisaties en uiteraard
de school. Alle wensen en functies zijn in een plan
verwerkt en doorgerekend. Met deze berekeningen
in de hand zijn Projectgroep Brede School Beringe
(PBSB) en Gemeente Peel & Maas gaan kijken naar
de financiële haalbaarheid. In de raadsvergadering
van 3 juli 2012 is er een krediet beschikbaar gesteld
om de brede school op te gaan richten!
Prisma en de Projectgroep BSB willen nu zo snel mogelijk aan de slag. Beringe laat wederom zien wat
er mogelijk is met zelfsturing. Help mee om de Beringse droom te voltooien!
Denktank
De PBSB wil zo spoedig mogelijk een denktank oprichten. Wat gaat deze denktank doen? Ze bedenken ideeën, verzinnen oplossingen voor probleempjes die in de uitvoering zeker zullen voorkomen en
zijn dé spin in het web voor de projectgroep. Wie
zitten er dan in deze denktank? Wij denken aan:
leerlingen van de bovenbouw, oud-leerlingen die
nu op het voortgezet onderwijs zitten, leerkrachten,
(groot)ouders, buren van de school, eigenlijk iedereen die mee wil denken. Kun jij buiten gebaande

paden denken en praktische oplossingen verzinnen.
Meld je dan aan voor deze denktank. De denktank zal
soms bij elkaar komen om ideeën uit te wisselen, maar
ook gewoon thuis ideeën bedenken. Voor meer informatie of om je aan te melden, kun je terecht bij de
projectgroep of via de school.
Op de hoogte blijven
Om de vaart erin te houden is het belangrijk dat we
Beringe regelmatig op de hoogte brengen van de vorderingen. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld berichten plaatsen in Heldens Nieuws, soms
huis-aan-huis flyers verspreiden of berichten plaatsen
in de nieuwskrant van het DorpsOverleg Beringe en
via de schoolkrant. Anno 2012 gebruiken we ook de
digitale kanalen en de sociale media. Op de website
van de St. Josephschool en het dorpsoverleg gaan
we nieuws en foto’s plaatsen. Er is zelfs een facebookpagina gemaakt.
Omdat we het belangrijk vinden wat de inwoners van
Beringe vinden, roepen we iedereen op om de dialoog aan te gaan met de PBSB. Hiermee wordt de
brede school van, voor en door Beringers. Zelfs als je
allang niet meer in Beringe woont, als je geen (klein)
kinderen (meer) hier op school hebt of er zelf niet
meer op zit, dan nóg vinden we je mening belangrijk.
Wil je een reactie kwijt, je mening geven, een idee indienen of vind je het gewoon leuk om de vorderingen
volgen? Meld je dan bij de projectgroep. Je ziet ons
op straat in Beringe of via:
St. Josephschool
Kard. van Rossumstraat 11, 5986 BH Beringe
Tel. 077-3072933
Email: PBSB@josephberinge.nl
Internet:
www.josephberinge.nl
www.beringe.info
Facebook:
www.facebook.com/Devaarterin
De projectgroep bestaat o.a. uit: John Verhoijsen
(voorzitter), Marion Cox-Backus (directrice St.
Josephschool), Raf Janssen (kernwethouder
Beringe), Hanneke van Horen, Eveline Kluijtmans,
Johan Theeuwen en Wiet Driessen.

Wilt u in de toekomst alle nieuwsbrie
ven digitaal blijven ontvangen? Geef
dan uw emailadres door op PBSB
Zelf downloaden kan ook via de
@josephberinge.nl.
website www.josephberinge.nl en
facebook www.facebook.com/deva
arterin

©rozzrood.nl

D

