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 met de familie  
Janssens-Jacobs 
Kris (40) en Tinne (met zicht op 40) hebben de 
scoutsmicrobe doorgegeven. Elke zaterdag maken 
hun kids Joris (bijna 13) en de tweeling Marthe en 
Emma (11) plezier op het scoutsplein. Kris en Tinne 
zijn beide actief bij theatergroep Hoogspanning: 
Kris zorgt voor licht, geluid en decor en Tinne staat 
af en toe mee op de planken en draait mee in het 
artistiek comité (o.a. aankleding Halloweenrun op 
29 oktober). De kinderen houden hun conditie op 
peil met atletiek, Tinne in de sporthal en Kris pro-
beert drie keer per week zijn kilometers te lopen.

Bloed geven
31 oktober

Wij gaan telkens in Vlimmeren bloed geven. Daar 
is het gezellig en rustiger. Opa gaat meestal met 
ons mee. De kinderen supporteren en eten van de 
koekjes die bedoeld zijn voor de donoren terwijl de 
grote mensen bloed geven. Een kleine moeite die 
een groot verschil kan maken!

Studio Orka
19 november

Deze is voor de kinderen. Gelukkig zijn ze op 
een leeftijd dat ze nog met ons mee willen . 
De voorstelling is op een locatie die we nog moeten 
doorkrijgen, benieuwd wat dat gaat zijn. Met het 
vooruitzicht van Beersenaar Stijn Van Opstal op de 
planken, is de voorstelling nu al half geslaagd!

Meer activiteiten vind je op www.uitinbeerse.be.

* Sportcentrum ’t beerke krijgt tegen 2018 facelift
Ook op sportief vlak wil het gemeentebestuur jou motiveren.  
AGB Beerse breidt het sportcentrum namelijk uit met squashboxen, een  
extra zaal voor gevechtssporten en een polyvalente zaal. De kleedkamers  
van het sportcentrum zijn na bijna 40 jaar verouderd en worden vernieuwd. 

Na de volledige vernieuwing van het 
zwembad is nu ook het sportcentrum 
aan de beurt. Het Autonoom 
Gemeentebedrijf (AGB), dat de 
sportinfrastructuur beheert, 
lanceert een vernieuwingsoperatie. 
De bestaande sporthal blijft behouden.
“Het huidige sportcentrum heeft zowel 
langs buiten als binnen een gesloten 
karakter. Met de verbouwingen wensen 
we vooral meer openheid te creëren in 
het sportcentrum. We willen laten zien 

wat we allemaal in huis hebben!”, 
verklaart sportfunctionaris Ief Van 
Gompel.

De nieuwe polyvalente zaal wordt 
gebouwd boven de kleedkamers 
en geeft inkijk in de sporthal. 
Op weekdagen kan de zaal gebruikt 
worden voor sporten zoals functional 
training, dansen, … . Tijdens de 
weekends kunnen clubs zoals 
zaalvoetbalclub Malle Beerse of de 

volleybalclub de polyvalente zaal 
huren voor evenementen of voor 
VIP-activiteiten.

“De extra dojozaal is bedoeld voor de 
vele clubs die judo, karate of andere 
vormen van gevechtsport uitoefenen. 
Momenteel trainen zij verspreid over 
verschillende locaties of in de sporthal 
waar steeds de matten gelegd moeten 
worden. Dat probleem wordt dus 
aangepakt.”, aldus Ief Van Gompel.

 
Er komen ook 3 squashboxen met verplaatsbare 
tussenwanden zodat die ruimten ook multifunctioneel 
gebruikt kunnen worden.
De kleedkamers worden volledig vernieuwd. Bovendien 
voorzien we kleedlockers in de kleedkamers zelf zodat we 
meer ruimte kunnen creëren voor de sporters die deze 
gebruiken.

De kostprijs van het project wordt geraamd op 1 250 000 euro. 
Het AGB leent dat bedrag van de gemeente Beerse en betaalt 
dat op termijn terug. De werken zouden in het voorjaar van 
2018 afgerond moeten zijn.

Meer informatie vind je op 
www.uitinbeerse.be/deplek 
of scan de QR-code om het 
traject in detail te bekijken.

“ De Plek wil een open huis worden en een thuisgevoel 
creëren bij de bezoeker - jong en oud -die er zich kan ont-
spannen, tot rust komen en trager leven. De Plek daagt de 
bezoeker uit om nieuwe meningen, interesses en talenten 

te ontdekken en te delen of samen debat te voeren.
De Plek verhoogt de zelfredzaamheid van de bezoeker door 
hem grondstof en gereedschap aan te bieden om originele 

oplossingen te vinden en te delen. ”
Maarten Meyers - cultuurfunctionaris

Plek, mijn Plek, … De Plek
Stel je voor dat er niet ver van jouw voordeur 
een plek is waar je welkom bent. Een plek die je 
aantrekt, prikkelt en inspireert. Waar je je dorp en je 
dorpsgenoten herkent. Waar je graag vertoeft en je op 
jouw manier ontspant.

Een plek waar je verhalen van vroeger hoort en beseft 
hoe het toen anders was. Waar je een venster op de 
wereld opent en een blik in de toekomst werpt. Waar 
je de actuele toestand bespreekt en leert waar het 
volgens die andere naartoe moet.

Een plek waar je met je handen en/of je hoofd aan de 
slag gaat. Waar je de vruchten van jouw werk durft 
tonen. Je vult er je agenda en kijkt uit naar die datum. 

Een plek waar je weet waar je met dat kunstwerk 
naar toe moet. Waar je een lekkere kop of glas drinkt 
en beseft dat het naar meer smaakt. 

Een plekmedewerker die je aanspreekt en je vertelt 
hoe jij die plek én je dorp nog mooier kunt maken. 
Die plek is jouw plek. Maar ze is nog niet helemaal 
klaar… .

Het gemeentebestuur zet in op de vrijetijdsbeleving van 
haar bevolking. Ze wil zowel op cultureel als sportief* vlak 
een plaats creëren voor ontspanning en ontwikkeling, waar 
iedere burger zich thuis voelt. De bibliotheek, GC ’t Heilaar, 
museum Jan Vaerten en Heemkundig museum Tempelhof 
slaan daarvoor de handen in elkaar en werken samen toe 
naar De Plek in het nieuw dienstverleningscentrum. 
De verschillende partners versterken elkaar door samen te 
werken waarbij het geheel meer is dan de som van de delen.

De Plek roept met haar activiteiten op tot participatie en 
stimuleert de bezoeker een actieve rol op te nemen in 
de lokale gemeenschap. De Plek geeft de bezoeker een 
gevoel van verbondenheid met de gemeenschap en de 
maatschappij. Het gaat immers om een verhaal van mensen 
en stenen.

Vrije tijd voor jou en mij, voor iedereen!

“ Sport groeit en bloeit in Beerse, dan is 
een aangepaste infrastructuur voor onze 

verenigingen een juiste investering. ”
Hans Cornelis, schepen  


