
Vers Bloed 
 diensten bib, cultuur, jeugd, kermissen, markten, toerisme  

& museum Jan Vaerten en Heemkundig museum 

A-ha – Mee-maken en Samen 



Rechterboezem - bewaren 

• Archief 

– Musea  

– Gemeente 

– Bibliotheek 

• Gemeenschappelijk beheer 

• Digitalisering 



Rechterkamer - fabriek 

• Collectie/aanbod als grondstof 

• Ingrediënten toevoegen – samenbrengen 

• Uitwisseling van informatie en ideeën 



Linkerboezem - vitrine 

• Publieke ontsluiting 
– Tentoonstelling en collectie (vast – wisselend) 
– Info-avonden 
– voorstellingen 
– wandelingen 
– Projecten  
– ... 

= inspiratie 
 
• Gangmaker  
• Werking en collectie naar  
   de mensen brengen  



Linkerkamer - vertrekpunt 

• Ontdek Buitengewoon Beerse! 

 

= Ontmoeting, creatie en participatie 

 



Van aanbieders naar gangmaker 

• Lineair  cyclisch 

• Aanbodgericht  vraaggericht 

• Collectie en aanbod als eindproduct  
grondstof 

• Consumeren  co-creatie en participeren 

• Top-down  bottom-up 

• Zoeken naar aanbod  zoeken naar partners 
en samenwerking 

 



De derde Plek 

• Geheel > ∑ (diensten³) 
• Interessante combinaties 
• Huiskamer van Beerse 
• Geschiedenis van Beerse = gemene deler 
• uitdagen van onze toekomst 
• Dialoog, delen, debat 
• Beleving centraal 

 
= dynamische ontmoetings- en inspiratieplek 

 



inspiratie 



inspiratie 



inspiratie 



inspiratie 



inspiratie 



inspiratie 



inspiratie 



inspiratie 



Zotte ideeën worden doelstellingen 

• Zotte ideeën 
– Gemeenteraad in de bib 
– Zotte ideeënmuur 
– Aantal voorstellingen GC verminderen en  vervangen door 

projecten 
– Collectie bib: selectie uitbesteden en specialiseren 
– Heemkundig Museum specialiseren 
– Mini-steenbakkerij/pillenfabriekje in de plek 
– ... 

• Doelstellingen 
– EERST: draagvlak, draagkracht, contact team en partners, 

vraaggericht opbouwen, experiment 



Tot slot 

• Vragen? Suggesties? 

• Formele tekst missie en visie 

• Uitnodiging om mee te denken blijft gelden: 

– Presentatie aan beheerraden, adviesraden op 
woensdag 8 juni 

– www.facebook.com/versbloed 



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 cocreatie rond bepaalde 
thema’s te werken. 

• 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 ‘gangmaker’ 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.  

 


