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WAT IS BERINGE BUITEN?
Beringe Buiten is een initiatief voor de realisatie van 
een open sport-, ontmoetings- en bewegingspark, 
ván en vóór Beringe. De behoefte tot nieuwe 
huisvesting van 3 verenigingen evolueerde in 
gesprekken tot een visie en een vernieuwend 
plan voor eigentijdse oplossingen, waarbij ook 
zorg, participatie, onderwijs en het samen 
verantwoordelijkheid nemen voor de eigen 
leefomgeving centraal staan. Dit alles met als 
doelstelling ”Dat inwoners van Beringe duurzaam 
langer en gezond leven en (blijven) meedoen in de 
samenleving.”
 

STICHTING BERINGE BUITEN
Het doel van de stichting is om bij te dragen aan een 
vitaler, gezonder en socialere gemeenschap middels 
het gelegenheid geven tot het uit kunnen oefenen 
van sport, spel en sociale activiteiten.  De stichting 
doet dat door de accommodatie en de terreinen 
beschikbaar te stellen aan personen, organisaties en 
instellingen die ook bijdragen aan dat doel. 

Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit John 
Smedts (voorzitter), John Theunissen (secretaris/
penningmeester), Leon Wijhers, Wilbert Dericks, Wiel 
Stammen en Peter Minten.  Het stichtingsbestuur 
wordt versterkt door de stuurgroep Beringe Buiten 
en tevens een aantal werkgroepen om deze mooie 
ambities waar te maken. Er zijn o.a. werkgroepen 
gericht op de bouw, infrastructuur, (veld)
verlichting, financiën, horeca, multifunctionaliteit en 
communicatie.

Specifieke kenmerken van Beringe Buiten:
• Georganiseerd en individueel sporten en bewegen
• Openbaar en een open karakter
• Gelegenheid geven tot uitvoeren van sociale 
programma’s en activiteiten
• Vitale gemeenschapsontwikkeling (jong&oud)
• Ontmoeten (jong & oud)
• Re-integratie en tegengaan vereenzaming

OPEN SPORT-, ONTMOETINGS-  
EN BEWEGINGSPARK
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Betekenis logo
• De vijf lijnen symboliseert het samenkomen/
samenbrengen van diverse organisaties.
• Tevens symboliseren deze het ontmoeten, bewegen en 
sociaal samenzijn op een gezamenlijk punt.
• De verschillende kleuren symboliseren de diversiteit aan 
verenigingen en mensen die samenkomen.
• Het icoon in het zwarte punt van samenkomen 
symboliseert sociaal welbevinden, geluk en beweging.

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER!   
“Wij zijn als generatie aan zet om  
voor de komende 2 generaties iets  
neer te zetten voor Beringe”



HEB JIJ IDEEËN?
Heb jij ideeën over activiteiten en/of programma’s 
of wil jij wellicht je eigen activiteiten (individueel dan 
wel georganiseerd) ontplooien, passende binnen 
de visie van Beringe Buiten en die opgezet kunnen 
worden binnen dit nieuwe open sport-, ontmoetings- 
en bewegingspark? 
Laat het ons weten en stuur een mail naar 
beringebuiten@infoberinge.nl 

UITREIKING 1E OBLIGATIE CERTIFICAAT
Het streefbedrag van €25.000 aan obligatie 
inschrijvingen is bereikt. BEDANKT BERINGE!!!
De symbolische uitreiking van het eerste obligatie 
certificaat zal plaatsvinden op vrijdag 27 april bij 
de Wieksjlaag in Beringe tijdens de koningsdag 
activiteiten. Dit zal plaatsvinden rond de klok van 
15.00 uur. 

Op deze Koningsdag zijn er diverse activiteiten in het 
centrum van Beringe, de JWB biedt een programma 
aan in de ochtend en vanaf 13.00 uur wordt het 
programma vervolgt op het kerkplein in Beringe. 
Denk hierbij aan gratis lunch voor alle Beringse 
kinderen (t/m basisschool leeftijd), springkussens, 
pannavoetbal, bioscoop en voor de ouderen 
gewoon een gezellig feestje met DJ Ferry. Kortom, 
gezelligheid voor iedereen!

Maar u kunt  
nogsteeds helpen!

DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN
• De offertes van de aannemers zijn binnen en worden 
nu geëvalueerd. Doel is om in 2018 met de bouw te 
starten en in 2019 de nieuwe accommodatie te openen.
• De kapwerkzaamheden om de nieuwbouw en de 
aanleg van een nieuwe parkeeromgeving mogelijk te 
maken, zijn uitgevoerd.
• De duivenclub (O.O.H) is voornemens om ook gebruik 
te gaan maken van de nieuwe accommodatie.
• Omgevingsvergunning is aangevraagd.
• Met de buurt is diverse malen overleg gevoerd en het 
plan heeft de instemming van de directe omwonenden. 
Samen de werkgroep veiligheid en structuur is de buurt 
in gesprek getreden met de gemeente om de gewenste 
herinrichting Past Geurts straat en Peelstraat onder de 
aandacht te brengen.

www.beringebuiten.nl

JOUW KENNIS EN KUNDE
Help ons door actief deel te nemen in een werkgroep – 
Dit plan kan alléén maar tot uitvoering worden gebracht 
als we er samen de schouders onder zetten. Wil jij hier 
ook het komende jaar je bijdrage aan leveren? Meld 
je aan door een mail te sturen naar beringebuiten@
infoberinge.nl en geef je bijdrage binnen een werkgroep 
op je eigen vakgebied, kennis en kunde. Bouw ook mee 
aan óns Beringe! 

Unieke actie met Partyservice Hans Janssen!
Gun jij het complex Beringe Buiten een extra 
financieel steuntje? Dan is dit je kans!
Partyservice Hans Janssen en Beringe Buiten gaan 
een samenwerking aan. Van 1 december 2017 t/m 
1 oktober 2018 kun je bij een online bestelling van 
Partyservice Hans Janssen een actiecode gebruiken. 
Van iedereen die deze code gebruikt, binnen of 
buiten Beringe, gaat 5% van het totaal bedrag van 
de bestelling, rechtstreeks naar het initiatief Beringe 
Buiten.  
 
Beringe zijn we samen, gebruik daarom de 
actiecode: SAMEN BERINGE
Bestellen kan op:  
www.partyservicehansjanssen.nl

Stichting Beringe Buiten nu ook te  
vinden op facebook. Like ons daar!


