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SOCIALE KAART BERINGE
In dit handzame boekje vindt u namen en contact-gegevens van
organisaties en instanties die actief zijn op het gebied van zorg, welzijn en
sociale voorzieningen in Beringe.
Deze sociale kaart geeft tevens aan voor wie de voorzieningen bedoeld
zijn. U leest tevens de activiteiten van de verschillende organisaties en
hun werkwijze.
De sociale kaart Beringe is gemaakt voor professionals en
vrijwilligersorganisaties in de zorg en natuurlijk voor alle inwoners
van Beringe. Met de sociale kaart op zak heeft u altijd alle praktische
informatie bij de hand.
Dit boekje is een initiatief van de werkgroep Kernteam Wonen Welzijn en
Zorg Beringe.
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AVONDWAKE GROEP
De avondwake groep verzorgt een kerkdienst bij een
overlijden op de avond voor de begrafenis, crematie
of herdenkingsdienst.
Samen met een of enkele personen van deze groep
stelt u de dienst samen naar eigen wensen en
muziek.

Contact verloopt altijd via de uitvaart begeleider van uw keuze.

Contact
Peter van der Horst
T.

06-21202118

Parochie St. Joseph
Gerrit Minten
T.
I.

06-10475157
www.vincentiusparochie.nl
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DORPSONTMOETING BERINGE
Dorpsontmoeting Beringe is een
ontmoetingsplek in huiselijke sfeer.
Zowel mannen als vrouwen kunnen er
op een gezellige en ontspannen manier
de dag doorbrengen.
Er
wordt
een
gevarieerd
dagprogramma
samengesteld. Daarbij staan persoonlijke wensen
en mogelijkheden centraal. U kunt kiezen uit tal van
activiteiten, alleen of samen met andere bezoekers.
Een groot aantal vrijwilligers – onder leiding van een professional – zorgen
voor een uitgebreid aanbod.
Als bezoeker kunt u hele of halve dagen deelnemen en al dan niet de
warme maaltijd nuttigen. Deze maaltijd wordt bereid in onze eigen keuken
door de vrijwilligers.
Ontmoeten,samen er een gezellige dag van maken staat bij ons centraal.
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen en de sfeer te proeven.

Contact
Bezoekadres:
Bèr Vullingsstraat 2
5986 AW Beringe
T.
077-3060526
E.
dagvoorzieningberinge@gmail.com
I.
www.dorpsontmoeting.nl
Bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9:30 –16:00 uur
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DORPSVERVERVOER GBK
Het doel van Stichting Dorpsvervoer
GBK is het verzorgen van vervoer
op maat zodat inwoners kunnen
deelnemen aan activiteiten en
plaatsen bezoeken die belangrijk
voor hen zijn.
Het vervoer is bedoeld voor inwoners van Grashoek,Beringe en Koningslust
die niet meer zelf in hun vervoer kunnen voorzien. Dit geldt niet alleen
voor ouderen maar voor alle inwoners, als openbaar vervoer op maat
niet beschikbaar is. Vervoer is alleen mogelijk binnen Peel en Maas bijv.
dorpsontmoetingen, gemeenschapshuis, welfare, gym, eetpunt, kienen,
hobbyclub, zwembad, KBO.
Maar ook: huisarts, Viecurie Panningen, fysio, tandarts, kerkhof of kapper.
Maar ook voor winkelen en familie bezoek.
Vervoer vindt plaats van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur.
U kunt uw rit reserveren van ma- tot vrijdag 8.30 tot 10.30 uur
Kosten € 1.50 per enkele rit.

Contact
T.
E.

06-14956170
dorpsvervoergbk@gmail.com
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DORPSCOÖPERATIE “STEINGOOD”
Dorpscoöperatie “Steingood” is in 2013
opgericht en heeft als doelstelling mensen
samen te brengen en hun verantwoording voor
de ontwikkeling van het dorp te laten dragen.
Het gaat niet alleen om de gebouwen maar
zeer zeker om het welzijn van de inwoners van
Beringe. Samen de kar trekken en zorgen voor de ander!
Iedereen in Beringe kan lid worden. Het is de bedoeling dat in de toekomst
vele organisaties onder de vlag van de coöperatie worden gebracht.
Het doel is en blijft; de mensen zijn aan zet en dragen hun steentje bij.
Samen zijn we verantwoordelijk voor de toekomst van Beringe.

Contact
Coöperatie Steingood
Kanaalstraat 94
5986 AH Beringe
T.
E.

077-3060151
steingood@infoberinge.nl
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DORPSONDERSTEUNER
Beringe is in 2018 gestart met een nieuwe aanpak
van de hulp in de huishouding voor de WMO groep.
De dorpsondersteuner, die in dienst is van het
dorp, bekijkt samen met u of u in aanmerking komt
voor deze huishoudelijke hulp en zal de hulp voor u
regelen.
De dorpsondersteuner is de verbindende schakel in
het dorp tussen de bewoners en de professionals,
met als doel een hechte samenwerking te realiseren tussen de informele
en formele netwerken in de (dorps/buurt) gemeenschap.
De dorpsondersteuner stimuleert het eigen initiatief van bewoners en
hun zelfredzaamheid.
Voor vragen en een afspraak:

Contact
Dorpsondersteuner Ans Peeters
T.
E.

06-42711252
dorpsondersteunerberinge@kkpm.nl
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EETPUNT BERINGE
Het doel van het Eetpunt Beringe is om gezellig
met elkaar een praatje te maken en daarbij samen
de maaltijd te gebruiken. Het is bedoeld voor alle
inwoners van Beringe die 55+ zijn.
Het Eetpunt is op iedere tweede maandag van de
maand en vindt plaats in het gemeenschapshuis “De
Wieksjlaag”.
U krijgt een 3-gangen menu geserveerd en de kosten zijn € 9,00 per
maaltijd. (prijswijzigingen voorbehouden)
Aanvang: 12.00 uur. Inloop vanaf 11.45 uur.

Contact
Betsie Sonnemans
T.
E.

077-3074843
Huub-betsy@hetnet.nl
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EIGE WIËS VROUWENORGANISATIE
Eige Wiës is een vrouwenorganisatie voor en door
vrouwen. Zij organiseren voor hun leden activiteiten
die informatief, leerzaam en gezellig zijn.
De bijeenkomsten zijn 10 keer per jaar en is
toegankelijk voor vrouwen vanaf 18 jaar.
Zij vragen een contributie van € 30,00 aan hun
leden en de bijeenkomsten vinden plaats in het gemeenschapshuis
“De Wieksjlaag”.
Gym op de dinsdag van 19:30 - 21:00 uur.
Contributie is € 140,00 inclusief lidmaatschap.
(prijswijzigingen voorbehouden)

Contact
Secretariaat: Mariet Peeters
Beukerveldstraat 7, 5986 AJ Beringe
T.
E.

06-55358677
miel_mariet@hotmail.com

Voorzitter: Sjaan v. Horen
Hoogstraat 53, 5986 AA Beringe
T.
E.

06-46372281
svhoren@vodafonethuis.nl
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HUISARTSENPRAKTIJK MEDICO
Huisartsenpraktijk Medico biedt persoonlijke
aandacht en wil dat u als patiënt zich op uw gemak
voelt.
Binnen onze praktijk werken we samen met andere
zorgaanbieders zoals apotheek, gezinscoaches en
diëtiste en bieden mogelijkheid tot bloedprikken.
Voor een spreekuurafspraak kunt u bellen naar de praktijk 077-7820222.
Voor een afspraak reserveren wij 15 minuten.
Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen kunt u hiervoor
een afspraak maken vóór 12 uur.
Ook kunt u terecht voor: specialisaties, praktijkondersteuner en medicatie.

Contact
Huisartsenpraktijk Medico
Peelstraat 1
5986 NL Beringe
T.
077-7820222
dagelijks bereikbaar 8.00 tot 17.00 uur.
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INFOLOKET BERINGE
Het infoloket is voor iedereen die een antwoord
wil hebben op vragen zoals: belastingaangiften,
inkomsten, zorg en huurtoeslag, AOW en Pensioen
aanvragen, schuldhulp verlening, rijbewijs keuring,
bemiddeling met gemeente, het op orde maken van
uw administratie.
Het loket is open (10.00 – 12.00u.) op de maandagen
van de even weken in het jaar en wordt gehouden in gemeenschapshuis
“De Wieksjlaag”.

Contact
Infoloket Beringe
Thera Janssen
Kanaalstraat 55
T.
E.

077-3076346
infoloketberinge@ziggo.nl

Ted Steeghs
Eelserstraat 17
T.
E.

077-3072648
tedsteeghs@home.nl
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KLUSSENSERVICE
De klussenservice is bedoeld voor senioren,
gehandicapten die zelfstandig wonen of mensen
met een klein inkomen die klussen hebben in en om
het huis, die ze niet zelf kunnen uitvoeren en die
ze niet kunnen uitbesteden aan een bedrijf (door
gebrek aan financiële middelen).
Een aantal voorbeelden: kleine reparaties
elektriciteit, vloer / plafond en buiten. Hierbij kunt
u denken aan een hekje of tegels die scheef liggen.
Zelfs het maaien van het gras of het snoeien van een heg bestaat tot de
mogelijkheden.
Er wordt een geringe vergoeding gevraagd.

Contact
Voor een afspraak kunt u bellen naar Wieksjlaag
T.
077-3060151
ma-di-woe-vrij- van 9.00-10.00 uur
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KBO BERINGE
De KBO is opgericht voor en door senioren en de
organisatie heeft als doel om samen leuke, gezellige
en zinvolle activiteiten te organiseren.
De doelgroep is 55+ en de activiteiten vinden
plaats in het gemeenschapshuis “De Wieksjlaag”. Enkele activiteiten zijn:
kaarten, biljarten, koersbal, uitstapjes.
Welfare en meer bewegen voor ouderen.
Het lidmaatschap is € 25,00 per jaar. Bij enkele activiteiten wordt een
kleine bijdrage gevraagd omdat sommige activiteiten wat duurder zijn.

Contact
Secretariaat KBO Beringe
Rubenstraat 1
5986 BD Beringe
T.
E.

077-3075163
kboberinge@gmail.com

15

VRIJWILLIGERS ZORG
De vrijwilligersZorg van Proteion Welzijn biedt hulp
aan kwetsbare burgers door het inzetten van een
vaste vrijwilliger. De hulp kan o.a. bestaan uit een
wandeling maken,bieden van een luisterend oor of incidentele hulpvragen,
zoals het meegaan naar een ziekenhuis afspraak of samen boodschappen
doen.
Vrijwilligerszorg beschikt over zorgvrijwilligers, dementie- vrijwilliger en
netwerkcoach-vrijwilligers.
De doelgroep is: ouderen met verstandelijke en/ of lichamelijke beperking,
mensen met specifieke omgangsvormen en/of gedrag, chronische ziekte
of iemand die eenzaam is.

Contact
Pauline Jorissen
Coordinator Vrijwilligerszorg Peel en Maas
Heythuyserweg 21 te Horn
T.
E.

06-15826686
paulinejorissen@proteion.nl
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WELFARE BERINGE
De Welfare Beringe is een onderdeel van de KBO.
De welfare omvat activiteiten die bijdragen aan het
welzijn van mensen. Het doel is mensen bij elkaar
te brengen voor sociale contacten door samen te
handwerken en te knutselen.
Het samen doen en gezelligheid hoort hier zeker bij.
De welfare vindt plaats op de maandag middag om de 14 dagen in
gemeenschapshuis “De Wieksjlaag”.

Contact
Els Minten
T.

077-3076039
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HUISARTSENPRAKTIJK DOC 5

Contact

met uw huisarts

Dr. v.d. Pas &
Dr. Keereweer
T.
077-3066353

Dr. T. Franssen &
Dr. L. Franssen
T.
077-3081088

Dr. Magis
T.
077-3081086

Dr. Prudon
T.
077-3081087

Contact in geval van spoed
Spoedlijn: Bel het nummer van uw eigen huisarts en kies meteen
voor optie 1
Huisartsenpost 0900-8818
Als elke seconde telt 112
Openingstijden Maandag - Vrijdag
08:00 - 17:00 uur
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ZORGWIJNGAARD VINEA CURA
Bij Vinea Cura ligt het accent op de mogelijkheden
die de deelnemers wél hebben en niet op hun
beperkingen. Doel hiervan is dat iedereen op eigen
niveau, rekening houdend met het interessegebied,
kan deelnemen in de activiteiten van het bedrijf.
Centraal hierbij staat de ontwikkeling en het welzijn van de cliënt. De
activiteiten zullen dan ook worden afgestemd op de vraag en behoefte
van zowel de zorgvragers als de opdracht-gevende partijen. Zorg op maat,
daar draait het om bij Vinea Cura.

Contact
Bezoekadres:
Marisstraat 13a
5986 NC Beringe
T.
I.

06-51460503
www.vineacura.nl
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ZONNEBLOEM
De Zonnebloem organiseert activiteiten voor
mensen met een lichamelijke beperking.
Dit kunnen gezamenlijke of een op een activiteiten
zijn. Het bezoeken van zieken is ook een van de
activiteiten.

Contact
Jolanda Wijhers
Mr. Beumersstraat 40
5986 CE Beringe
T.
I.

077-3077963
wijhers@xs4all.nl
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OVERIGE ORGANISATIES
Apotheek: BENU
Steenbakkerstraat 4
5981 WT Panningen
077-3075090
panningen@benuapotheek.nl
Algemeen Maatschappelijk Werk
De Wegwijzer
Kerkstraat 32
5981CG Panningen
077-3077350
Bibliotheek Panningen
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen.
panningen@debibliotheekmaasenpeel.nl
openingstijden: 8.30 – 17.00 uur
BreinCafé Peel en Maas
Trefpunt mantelzorgers voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Elke laatste maandag van de maand, van19.30 tot 21.00 uur
Activiteitencentrum “De Maashorst”
Pastoor Geenenstraat 64
5991 BJ Baarlo
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OVERIGE ORGANISATIES
Buurtzorg Team Peel en Maas (3)
Meijel, Beringe, Grashoek, Koningslust
Kerkeveld 2a
5768 BB Meijel
06-12118735
peelenmaas3@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorg.net

Dementie
Alzheimer Café Peel en Maas
Elke derde dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur
Gemeenschapshuis ‘t Erf
Kapelaan Nausstraat 5
5987 AR Egchel
077-3074504
alzheimer.nrdlimburg@gmail.com

Gespreksgroep Dementie Peel en Maas
Trefpunt om met elkaar ervaringen uit te wisselen.
Eerste en derde dinsdagmiddag van de maand, van14.00 tot 15.30 uur
Gemeenschappelijke ruimte “De Dreesse” Sint Annastraat
5988 BT in Helden
Mariet Mommen: 077-4651773
Jose Wijnhoven: 077-4772018
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OVERIGE ORGANISATIES
Gemeentehuis Peel en Maas
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen.
077-306 66 66
Openingstijden: 8.00 tot 17.30 uur

WMO- loket
Voor alle vragen over werk, inkomen, jeugd en zorg.
077-306 66 66
vraag@peelenmaas.nl
www.peelenmaas.nl

Hulp bij Dementie Noord Limburg
Voor alle vragen die u hebt over dementie
088-6106161
info@hulpbijdementie.nl
www.hulpbijdementie.nl-Noord Limburg

Huis van Morgen
Bernhardstraat 4
5981 XP Panningen
077-3073750
info@huisvanmorgen.nu
www.huisvanmorgen.nu
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OVERIGE ORGANISATIES
Hospice/verblijfhuis
Plattelandshoés
Koninginnelaan 4
5981 XZ Panningen
077-7725008
info@plattelandshoes.nl
www.plattelandshoes.nl

Medische centrum Pantaleon
Steenbakkerstraat 1 t/m 12
5981 WT Panningen
077-4651500 (spoedlijn 1)
www.pantaleon.nl

Kerk: Parochie St.Joseph Beringe
Kanaalstraat 90 Beringe
Kerkdienst elke zondag om 9.30 uur.

Maaltijd voorziening Beringe
Stichting Vorkmeer
Kerkstraat 32
5981 CG Panningen
077-3082565
wegwijzer@vorkmeer.nl
www.vorkmeer.nl
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OVERIGE ORGANISATIES
Levensbeschouwelijke Psychosocialezorg (LPZ)
06-229858191
www.levenrondomdedood.nl

Steunpunt Mantelzorger Peel en Maas
Stichting Vorkmeer
Kerstraat 32
5981 CG Panningen
077-3077350
steunpuntmantelzorg@vorkmeer.nl
www.mantelzorgpeelenmaas.nl

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
06-51213443
www.levenrondomdedood.nl

Groene Kruis Thuiszorg
088-6108861 (klantenservice)
www.dezorggroep.nl

Thuiszorg Helpende Hand
077-3071170
peelenmaas@thuiszorghh.nl
www.thuiszorghh.nl
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OVERIGE ORGANISATIES
Proteion Thuis
088-850 00 00
info@proteion.nl
www.proteion.nl

Medipoint Groene Kruis Winkel
Uitleen, huur en koop van hulpmiddelen
Raadhuisstraat 114
5981 BJ Panningen
088-1020100
info@medipoint.nl
www.medipoint.nl

Proteion Welzijn
Postbus 4080
6080 AB Haelen
088-850 00 00
info@proteion.nl
www.proteion.nl

PG Dagbehandeling
Piushof 85
5981VW Panningen
088-6101546
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NOTITIES
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Dit document is tevens digitaal te bekijken via
de website van het dorpscoöperatie Steingood: www.steingoed.nl
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door Kernteam Beringe Wonen
Welzijn en Zorg in samenwerking met Coöperatie Steingood, Beringe.
© 2019

