
Dorpscoöperatie ‘Steingood’ Beringe 

Door Thijs Rutten, Beringe 

 

Iedereen in Beringe kan lid worden van de dorpscoöperatie ‘Steingood’ Beringe. Ook verenigingen, 

stichtingen en bedrijven. Het is de bedoeling dat in de toekomst vele zaken onder de vlag van de 

coöperatie worden gebracht. Dit met het doel om als Beringe zelf te kunnen beslissen over 

bijvoorbeeld beschikbaarheid van gebouwen maar ook het aanbieden van diensten. 

Het dorp Beringe heeft 2000 inwoners en ligt in Noord-Limburg binnen de gemeente Peel en Maas.  

Wat doet de coöperatie?  

‘Steingood’ wil bijdragen aan de sociale samenhang en de kansen die er liggen om taken en 

activiteiten die er nu nog bij de gemeente of andere instanties liggen, zelf op te pakken. Door zelf de 

handen uit de mouwen te steken wil ‘Steingoed’ Beringe het sociaal vastgoed van Beringe, 

gemeenschapshuis, kerk/pastorie, de school en de nog om te bouwen MFA buiten, voor de toekomst 

behouden. De met het beheren en exploiteren hiervan verdiende geld wil ‘Steingoed’ weer in het 

dorp investeren. Daarnaast willen ze de leden die initiatieven ontplooien op sociaal gebied 

ondersteunen en helpen, zodat Beringe nu en in de toekomst leefbaar blijft: Een dorp waar je graag 

woont! 

Binnen de coöperatie zijn de leden het hoogste orgaan. Zij beslissen 1 keer per jaar  tijdens de ALV 

over het gevoerde beleid en de bestemmingen van de middelen. Het bestuur wordt bijgestaan door 

een Raad van Toezicht. 

Er zijn veel plannen. Naast het beheer van gebouwen en ruimtes in Beringe wil ‘Steingood’ ook 

diensten aan gaan bieden aan de inwoners van Beringe. Denk hierbij aan een klusjesman/vrouw of 

iemand die helpt in de tuin, een boodschappendienst of een uitleenservice voor apparaten of 

productie die u eens nodig heeft maar liever niet zelf wil aanschaffen. 

‘Steingood’ werkt met werkgroepen en vergaderd gemiddeld 1 maal per maand. De coöperatie geeft 

feedback over ideeën en let goed op de financiën.  

‘Steingood’ Beringe heeft een goede kijk in ideeën en mogelijkheden voor het dorp! 


