
De Plek  

Missie en visie van de vernieuwde diensten bib, cultuur, jeugd, kermissen, markten, toerisme 

& museum Jan Vaerten en Heemkundig museum 

Missie 
De dienst cultuur, de bibliotheek en de musea van de gemeente Beerse verenigen zich tot een dynamische 

ontmoetingsplek voor geestelijke verrijking. 

De Plek is onlosmakelijk verbonden met de lokale gemeenschap en de omgeving. Het is een laagdrempelig 

huis dat open staat voor alle burgers. De Plek reikt de handen uit naar de inwoners en verenigingen van Beerse 

en Vlimmeren. 

A-ha 

De Plek inspireert de bezoeker met haar aanbod en creëert een aha-ervaring die aanzet tot actie of reflectie. 

Ze prikkelt de bezoeker om het dorp en de wereld en maatschappelijke ontwikkelingen met een open blik te 

bekijken. De Plek laat zich door de bezoeker inspireren door met haar aanbod op hun vraag in te spelen.  

Mee-maken 

De Plek nodigt uit tot creatie en faciliteert de persoonlijke en creatieve ontplooiing van de bezoeker. De Plek 

gaat in op voorstellen van de bezoekers om in coc  

Samen 

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. 

Visie 
De dienst cultuur, de bibliotheek en het museum vormen een dynamische ontmoetings- en inspiratieplek voor 

Beerse en Vlimmeren. De verschillende partners versterken elkaar door samen te werken waarbij het geheel 

meer is dan de som van de delen.  

Het aanbod is de grondstof die professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers samen vertalen naar een 

werking in interactie met de lokale gemeenschap. De lokale geschiedenis wordt gebruikt om het verleden een 

plaats te geven in heden en toekomst. 

Het samenbrengen van verschillende expertises leidt tot vernieuwende ideeën en initiatieven. Wisselende 

selecties uit het aanbod wekken de nieuwsgierigheid op en prikkelen de fantasie van jong en oud en doen de 

bezoeker goesting krijgen om zich geestelijk te verrijken.  

De Plek wil uitgroeien tot een  voor Beerse, Vlimmeren en omgeving. Ze zet dingen in beweging 

om ze daarna los te laten.  

De Plek wil een open huis worden en een thuisgevoel creëren bij de bezoeker, jong en oud, die er zich kan 

ontspannen, 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.  


