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Tweets | Bewijs van woonst of samenstelling gezin 
nodig? Vraag je document online aan en bespaar een rit naar 
het gemeentehuis! Surf snel naar www.beerse.be en klik 
op de banner ‘burgerloket’, vul je gegevens in en ontvang 
je uittreksel in je mailbox. | De Meander, het alcohol- en 
drugteam van CGG Kempen organiseert infoavonden voor 
ouders, partners en familie van mensen die kampen met een 
verslaving. Meer informatie vind je op www.cggkempen.be 
of via e-mail info@cggkempen.be. | In 2018 vieren we 100 jaar 
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Een park vol beleving 

Hoe lees je dit nummer het best? 
Haal het plan uit Beers MagàZien, leg het naast je op 
tafel en kijk naar de nummers op het plan. Die nummers 
verwijzen naar verschillende artikels die je wat meer 
uitleg geven over de diverse beelden of onderdelen. 
Met de extra middenkatern krijg je een gebundeld 
overzicht van het nieuwe dienstverleningscentrum én 
het omliggend parkterrein.

Vergeet zeker ook niet het filmpje te bekijken. Dat geeft 
je een echte beleving van het nieuwe gebouw en het 
park! Scan deze QR-code en bekijk de presentatiefilm.

Haal deze middenkatern uit je Beers MagàZien en leg hem naast je. 

Je zal heel wat nummertjes opmerken. Elk nummertje verwijst naar een artikel in het 
magazine. Zo lichten we je graag stap voor stap het plan toe. In het midden vind je het 
grondplan van het Hovenpark. Op de achterkant van het plan vind je belevingsbeelden 
van het gebouw en het park. Zo heb je in één oogopslag een beeld van 
het ganse project van het nieuwe dienstverleningscentrum én het 
omliggende parkterrein.

Zicht op Huis en Tuin  
van het Kind

Zicht vanop Bisschopslaan

Zicht op de hoek  
Pastoriestraat - Bisschopslaan

Zicht op het nieuwe gebouw vanop het kruispunt Lindenlaan - Bisschopslaan - Kerkplein

Ook nieuw ontwerp voor site gemeentehuis  
en site bibliotheek

Levenslang wonen op 
de site van het huidige 
gemeentehuis, vroeger 
het moederhuis

Wonen op  
de site van 
de oude 
bibliotheek

Planning

Sfeerbeelden van het nieuw dienstverleningscentrum

Zicht van bovenaan de tribune op 
volwassenenafdeling van de bibliotheek

Raad- en trouwzaal met zicht op de kerk

Sfeerbeelden van de verschillende hoven in het park

Buitenaanzicht cafetaria, tribune en centrale binnenstraat

Zicht vanuit het park aan de zijde 
Pastoriestraat

Muziekhof

Janssenhof

Gebouw Parkaanleg

 > Wat er met de andere vrijgekomen sites gebeurt, 
daarover vind je informatie op pagina. 

 > De gronden op de site Jan Vaerten in de  
Peerdekensstraat worden te koop aangeboden. 

 > De site van de kinderopvang De Bereboot in de  
Brugstraat wordt verkocht om te verkavelen. 

 > De politiezone besliste om de politiepost in de 
Gasthuisstraat te verkopen aan bouwmaatschappij De 
Noorderkempen. Daar komen in de toekomst sociale 
woningen. De politiezone betaalt huur aan de gemeente 
voor de ruimte in het nieuw dienstverleningscentrum. 

Zicht op tribune, bibliotheek; loketten 
en onthaal- en vrijetijdsbalie

San de QR-code en bekijk de presentatiefilm over het park en het nieuwe gebouw.

Sfeerbeelden van het nieuw dienstverleningscentrum

Speelhof

Een nieuw 
hart voor

Beerse



bevrijding en daarom organiseren we samen met een aantal partners enkele activiteiten in dat thema met als orgelpunt de 
Bevrijdingsherdenking op 11 november 2018. We kunnen jouw hulp, materialen en inspiratie daarbij goed gebruiken. Interesse? 
Neem dan contact op met de dienst toerisme - tel. 014 600 776 - e-mail: toerisme@beerse.be. | Heeft jouw vereniging zin om 
1, 2 of 3 dagen een standje uit te baten tijdens de Kerstmarkt? Schrijf je dan snel in via het e-formulier ‘Inschrijvingsformulier 
Kerstmarkt Beerse 2017’ op www.beerse.be. De inschrijvingen worden op zondag 19 november 2017 afgesloten. | 17 oktober 
is het Werelddag van verzet tegen armoede! Die dag bundelt de hele wereld de krachten om samen het signaal te geven dat we 
de strijd tegen armoede aanbinden. De witte lakens die je op 17 oktober aan de openbare gebouwen ziet hangen, staan symbool 
voor de hoop op een wereld zonder armoede. 

Het gemeentebestuur koos al een tijdje geleden voor een nieuw dienstverleningscentrum in het centrum van Beerse. 
Dat deed ze vanuit een positieve keuze om de kern van onze gemeente te versterken, de dienstverlening te verbeteren en 
voluit te gaan voor een duurzaam patrimonium door van 6 gebouwen naar 1 nieuw gebouw te verhuizen. 

Hoewel de slechte staat van het huidige gemeentehuis 
een belangrijke aanleiding was om na te denken over de 
toekomst van de gemeentelijke gebouwen, wordt het nieuwe 
dienstverleningscentrum heel wat meer dan dat. Ook de 
diensten uit het Sociaal Huis en de politie verhuizen mee en 
en zetten er in op een andere manier van werken. Ook alle 
dienstverlening rond kinderen krijgt er een eigen plek en de 
vrijetijdsdiensten realiseren er een volledig nieuw concept 
om de boeken-, kunst- en erfgoedcollecties van Beerse te 
ontsluiten.

Het wordt een huis boordevol ontmoetingen, 
gesprekken en gezellig samenzijn mét zicht op het 
buitengewoon mooie park.

De plannen voor het nieuwe gebouw én de heraanleg van 
de parken in het centrum van Beerse zijn nu eindelijk klaar. 
Groep Van Roey – Van Roey Vastgoed kwam als winnaar  
uit de procedure en zal de werken uitvoeren  
en 20 jaar instaan voor het onderhoud.  
Het ontwerp is van POLO Architects  
en de landschapsarchitecten van  
OMGEVING. We stellen het resultaat  
graag aan je voor!

Dit Beers MagàZien wordt dus  
een speciale editie. We behouden  
een aantal vaste rubrieken zoals  
het BEELDverhaal, onze (nieuwe!)  
UiT-gezichten, onze wedstrijd, de foto- 
reportage in Blik op Beerse en 

‘t Standbeeld. Zo blijf je jouw magazine herkennen, maar 
focussen we uitzonderlijk op één specifiek thema: het 
nieuwe dienstverleningscentrum en het park eromheen. 

In het midden van dit nummer vind je een plan dat je 
kan uitvouwen. Op dat plan zie je in vogelperspectief de 
situering van het nieuwe gebouw in het gehele park én kan 
je kennismaken met de verschillende onderdelen van het 
park. Dat wordt een nieuwe plek in het centrum van Beerse, 
die inwoners en bezoekers uitnodigt in verschillende hoven 
van plezier. Groot en klein, rustig en swingend, spelend en 
denkend.
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BEELDverhaal
Van 18 tot 20 augustus vonden in Vlimmeren 
al voor de 48ste keer op rij de Worstenfeesten 
plaats. Ook dit jaar pakte de organisatie weer 
uit met een straffe affiche.

Jaarlijks schenken zij een deel van de 
opbrengst van het feestweekend aan een 
plaatselijke vereniging of organisatie. 
Lentekind mocht dit jaar een stevige cheque  
in ontvangst nemen. 

Hét hoogtepunt van het feestweekend blijft 
natuurlijk de Grote Kleinvelokeskoers op 
zondag. Aan de start stonden 40 in thema’s 
verklede ploegen - mannen en vrouwen - met 
kleine koersfietsjes klaar om door het dorp 
te racen. Elk van hen op jacht naar de gele, 
groene of bollekenstrui. Een topspektakel en 
een plezier om naar te kijken! 

Meer foto’s en de ‘aftermovie’ vind je op 
www.worstenfeesten.be. Veel kijkplezier!

© Ivan De Weerdt

BEELDverhaal toont pure taferelen uit het leven van gewone Beersenaren.    We brengen de passie, de liefde en de warmte in Beerse in BEELD. Steeds herkenbaar, maar altijd uniek.
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BEELDverhaal toont pure taferelen uit het leven van gewone Beersenaren.    We brengen de passie, de liefde en de warmte in Beerse in BEELD. Steeds herkenbaar, maar altijd uniek.
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Veel meer dan een verhaal van stenen
“Het nieuwe dienstverlengingscentrum is veel meer dan een verhaal van stenen. Het is eerst en vooral  
een verhaal van mensen, van een sterkere dienstverlening voor onze burgers. In het ontwerp komen tal  
van zaken samen waarrond we al verschillende jaren aan het werken zijn.”

© Tinneke Claeys, gemeentesecretaris

Gemeente en OCMW: samenwerken 
als één organisatie
“Al in 2014 schreven gemeente en 
OCMW Beerse de gezamenlijke 
visietekst ‘Eén organisatie, één 
visie’, waarin we beschrijven hoe we 
als gelijkwaardige partners willen 
omgaan met onze burgers en onze 
medewerkers.”, vertelt Tinneke Claeys, 
gemeentesecretaris. “Een jaar later 
tekenden we een nieuwe structuur uit 
voor onze diensten, met de nadruk op 
samenwerking in drie klantgerichte 
clusters. We bieden de dienstverlening 
van gemeente en OCWM dus niet 
langer naast elkaar aan, maar 
geïntegreerd. We kozen er bewust voor 
om onze hokjes te doorbreken en in 
te zetten op samenwerking. Ook op 
vlak van de ondersteunende diensten, 
waar twee financiële diensten, 
twee personeelsdiensten enzovoort 
samensmelten.”

Dat alles levert voordelen en 
efficiëntiewinsten op, maar ook nieuwe 
uitdagingen. “Noch in het huidige 
gemeentehuis, noch in het Sociaal 
Huis kunnen we alle diensten samen 
huisvesten. En een nieuwe opsplitsing 
maken, paste natuurlijk ook niet in de 
huidige beweging. Omdat de nieuwe 
bestuursploeg intussen nadacht 
over een nieuw gebouw als antwoord 
op de slechte staat van het huidige 
gemeentehuis, leek het ons al snel 
duidelijk dat daar zowel gemeente als 
OCMW een plekje moest krijgen.”

Samenwerking rond vrijetijd en 
kinderen
De afgelopen jaren kwamen ook nog 
andere beloftevolle samenwerkingen 
tot stand. “Onze vrijetijdsdiensten 
schreven als ‘de Plek’ samen aan 
een nieuw verhaal waarin ze hun 
eigen hokjes én die met de lokale 

verenigingen zouden doorbreken. 
Tegelijkertijd zochten aanbieders 
van dienstverlening rond kinderen 
toenadering tot elkaar om samen 
het concept ‘Huis van het Kind’ uit 
te werken. Ik geloof dat we intussen 
op beide vlakken een resultaat 
kunnen neerzetten waarmee Beerse 
een voorbeeld kan zijn voor andere 
gemeenten.”, aldus Tinneke Claeys. 

Duidelijke dienstverlening, efficiënt 
en met oog voor privacy
Tegelijkertijd bekeken gemeente en 
OCMW ook hoe ze hun bestaande 
dienstverlening kunnen versterken. 
Eén van de elementen is een duidelijke 
scheiding tussen frontoffice, midoffice 
en backoffice. De secretaris legt uit: 
“Frontofficetaken zijn onthaaltaken: het 
eerste contact tussen burger en onze 
organisatie. Het gaat daarbij zowel 
over het onthaal in het gebouw als ons 
telefonisch en digitaal onthaal of de 
momenten waarbij we actief naar de 
burger toe gaan. Je krijgt er antwoord 
op algemene vragen of je wordt naar 

de juiste dienstverlening geleid.  
In de midoffice is er diepgaander 
contact tussen burger en dienst-
verlener: jouw aanvraag wordt in 
orde gebracht, jouw dossier wordt 
besproken of je koopt bijvoorbeeld 
een ticket voor een voorstelling. 
Dat gebeurt grotendeels aan de 
loketten en in spreeklokalen. In de 
backoffice, tot slot, gebeuren die taken 
waarbij direct contact met jou als 
burger niet direct nodig is.”

“Als je die taken ook in je gebouw 
kan scheiden van elkaar, krijg je een 
betere service voor de burger. Het zorgt 
voor duidelijkheid: je weet meteen 
wie jou wegwijs kan maken en wie z’n 
volle aandacht kan richten op jouw 
specifieke vraag. Een loketmedewerker 
hoeft dan bijvoorbeeld geen algemene 
telefoontjes te beantwoorden terwijl 
hij jou verder helpt: dat gebeurt door 
het frontofficeteam. Je hoeft je weg 
niet meer te zoeken tot aan het bureau 
van een medewerker: in de backoffice 
zijn medewerkers vooral ‘achter de 
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Veel meer dan een verhaal van stenen

schermen’ bezig en zij verplaatsen 
zich naar een loket of spreeklokaal 
met de nodige privacy als dat nodig 
is. Ruimtes voor klantencontacten 
enerzijds en ruimtes voor kantoorwerk 
anderzijds: dat zorgt bovendien voor 
meer focus en efficiëntie.”

Anders werken
“Ook op andere vlakken zetten we in 
op een moderne organisatie waarin 
onze medewerkers duurzaam én 
efficiënt kunnen werken,” vervolgt 
de secretaris. “Zo stappen we in het 
nieuwe dienstverleningscentrum 
bijvoorbeeld af van het idee dat elke 
medewerker z’n eigen, vaste bureau 
heeft waaraan hij al z’n taken uitvoert. 
In het nieuwe concept verplaatsen 
we ons naargelang de taak die we 
uitvoeren naar de ruimte die daarvoor 
het beste geschikt is. Burgers help je 
verder in de midoffice, overleg plan 
je in een vergaderzaal, erg gefocust 
werk doe je op een stiltewerkplek. 
En op dat moment mag een andere 
collega gerust op ‘jouw’ plaatsje 

werken. Bovendien stimuleren we 
flexibele werkuren en thuiswerk en 
zijn heel wat mensen deeltijds aan 
de slag. Daardoor hebben we minder 
bureaus nodig dan er werknemers 
zijn. En omdat we verder inzetten op 
een aanbod op afspraak naast vrije 
inloopmomenten, maken we efficiënter 
gebruik van de midofficeruimtes in het 
gebouw.”

Een schil van stenen
“Door samen met onze mensen na te 
denken over een klantgerichtere en 
efficiëntere dienstverlening, voelden 
we gaandeweg meer en meer de 
nood aan ‘een schil van stenen’. 
Trajectbegeleider Sweco hielp ons om 
onze ideeën te vertalen in functionele 
eisen voor een gebouw waarmee 
ontwerpers aan de slag konden. 
En over dat gebouw, wat ons betreft 
dus echt een ‘dienstverlenings-
centrum’, lees je alles in dit Beers 
MagàZien.”

Keuze voor 
kernversterking 
bij Tempelhof
Op basis van een uitgebreide 
studie van ingenieurs-, advies- en 
ontwerpbureau Grontmij (inmid-
dels Sweco) en vanuit een positieve 
keuze voor kernversterking werd 
het gebied rond Tempelhof gekozen 
als locatie voor het nieuwe dienst-
verleningscentrum.

De belangrijkste redenen:
 > Het past in het kernversterken-

de beleid van de gemeente, zo-
als het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan van 2006 ook al 
aangaf. 

 > Het dorpscentrum is de uit-
gelezen plaats om gebouwen 
voor publieke dienstverlening te 
voorzien. De locatie ligt centraal 
in Beerse. Je vindt op diezelfde 
plaats ook andere diensten zo-
als winkels, banken, horeca en 
zelfstandige ondernemers.

 > Met een bushalte voor de deur 
is de locatie vlot bereikbaar met 
het openbaar vervoer. 

 > Investeringen in de parken rond 
Tempelhof versterken de veilige 
doorsteken voor fietsers en 
voetgangers, zorgen voor meer 
beleving en sociale controle in 
het park én in het centrum van 
Beerse.

 > Tempelhof wordt gerenoveerd 
en zal deel uitmaken van het 
nieuwe gebouw. De ruimtes van 
Tempelhof worden daardoor 
maximaal gebruikt en moeten 
niet extra voorzien worden in het 
nieuwe gebouw.

Zicht op de hoofdingang en de ingang van de politie, 
op de hoek Pastoriestraat - Bisschopslaan
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Architect Mauro Poponcini 
over het nieuwe gebouw en het 
omliggend parkterrein
Beers MagàZien ging in gesprek met architect Mauro  
Poponcini van POLO Architects over het ontwerp voor het  
park en het nieuwe dienstverleningscentrum.  
Een boeiend verhaal.

BMZ: Een dergelijk complex gebouw 
ontwerpen, dat heeft allicht veel 
voeten in de aarde? 
Mauro Poponcini: Bij zo’n ontwerp ga 
je inderdaad niet over één nacht ijs. 
Eerst en vooral heb we ons verdiept in 
het ruime programma van eisen dat 
we vanuit de gemeente doorkregen. 
Zo staan er bijvoorbeeld de wensen 
opgesomd naar het aantal ruimtes 
dat ingetekend moet worden, welke 
functionaliteiten die ruimtes moeten 
hebben en of er bepaalde relaties 
tussen de lokalen belangrijk zijn. 
Maar ook over hoeveel licht elk 
lokaal nodig heeft, waar er loketten 
moeten zijn met welke apparatuur, 
enzovoort. Bovendien worden ook 
de duurzaamheidseisen en tal van 
technische bepalingen opgesomd. 
Anderzijds kijk je, eerst en vooral, heel 
kritisch naar de site: wat kan hier, 
wat is hier gepast? Een gebouw staat 
immers niet op zichzelf. Wat deze 
opgave zo bijzonder maakte, was 
de vraag om een behoorlijk groot 
programma in een park onder te 
brengen, op een gevoelige locatie. 

BMZ: Het park waar het nieuwe 
gebouw komt, ligt onze inwoners 
inderdaad nauw aan het hart. Hebben 

jullie daar voldoende aandacht aan 
besteed?
Mauro Poponcini: Het was ons 
inderdaad snel duidelijk dat deze 
opdracht vele Beersenaren ver van 
onbewogen laat. We hebben daar 
maximaal rekening mee gehouden in 
het ontwerp, maar we zagen zelf ook 
al snel dat die locatie juist heel wat 
kansen biedt voor Beerse. We zien 
een nieuw dienstverleningscentrum 
bij Tempelhof zeker niet als de 
zoveelste stap in de verstedelijking 
van de gemeente, maar juist een 
herontdekking van het wezen en van de 
oorsprongen van het dorp. Ons ontwerp 
is geen aantasting van het groene hart, 
maar juist een logische aanvulling, 
waarin we versterken wat kwetsbaar, 
uniek en waardevol is. We hopen dan 
ook dat de Beersenaar die overtuiging 
vertaald ziet in het ontwerp dat nu 
voorligt. 

BMZ: Hoe zijn jullie dan concreet aan 
de slag gegaan met die groene ruimte 
in ons centrum?
Mauro Poponcini: We zijn, samen 
met onze partners van OMGEVING, 
gestart met een inventarisatie van 
de bomen en het groen op de site. 
Ook hebben we direct gezocht naar 

interessante zichtlijnen, bestaande 
looplijnen en naar mogelijkheden 
om nieuwe verbindingen te maken 
waardoor het park als geheel 
beter gaat functioneren. Ook de 
ontstaansgeschiedenis van de plaats 
probeerden we goed te begrijpen. 
Uit dat onderzoek is het idee ontstaan 
om uit meerdere hoven één park 
te maken, zonder de eigenheid van 
elke tuin te verliezen. Het nieuwe 
dienstverleningscentrum hebben 
we vervolgens zo ontworpen dat 
het op een slimme manier in de 
groene omgeving past. Dat doen we 
bijvoorbeeld door het gebouw op te 
bouwen uit verschillende paviljoenen 
die we tussen de mooiste bestaande 
bomen inplanten. Zo slagen we er in 
om die bomen maximaal te bewaren. 
Aan de schitterende oude rode beuk 
aan Tempelhof raken we zeker niet, die 
krijgt zelfs een prominente plaats in 
het omgevingsontwerp. 

BMZ: Jullie laten het gebouw en 
het park dus eigenlijk in elkaar 
overlopen?
Ja, dat is de bedoeling. We hebben 
geprobeerd om een gebouw te maken 
dat zich behoedzaam nestelt tussen 
de bomen en ander groen in. Op die 
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Architect Mauro Poponcini 
over het nieuwe gebouw en het 
omliggend parkterrein
Beers MagàZien ging in gesprek met architect Mauro  
Poponcini van POLO Architects over het ontwerp voor het  
park en het nieuwe dienstverleningscentrum.  
Een boeiend verhaal.

manier laten we de grenzen tussen het 
gebouw en het park vervagen, zodat 
je het park ook echt beleeft vanuit 
het nieuwe dienstverleningscentrum. 
Het wordt een huis boordevol 
ontmoetingen, gesprekken en 
samenzijn: een woonkamer die niet 
alleen zicht heeft op het park, maar er 
echt deel van uitmaakt. Het Koetshuis 
blijft een apart volume. We maken het 
gebouwtje open zodat het straks de 
poort vormt om de rest van het park te 
ontdekken. 

BMZ: Jullie slaagden er ook in om 
Tempelhof te integreren in het nieuwe 
gebouw.
De integratie van Tempelhof, dat nota 
bene een tijd lang het gemeentehuis 
van Beerse was, was inderdaad één 
van de eisen die de gemeente opnam 
in het bouwprogramma. Omdat het een 
karaktervol gebouw is waarin je ook 
het oude landhuis van de familie Van  
Nyen nog duidelijk herkent, vonden we  
het voor de hand liggen om hier het  
nieuwe Huis van het Kind onder te  
brengen: zo wordt het ook echt weer 
een ‘huis’, een aparte kleine wereld, 

weliswaar goed geïntegreerd met 
de rest van het gebouw. De in ere 
herstelde achtergevel van Tempelhof 
vormt zo bijvoorbeeld één van de 
wanden voor de exporuimte van het 
nieuwe gebouw.

We voeren de gevels van het nieuwe 
gebouw ook bewust uit in baksteen 
die qua tonaliteit aanleunt bij het 
metselwerk van Tempelhof. Baksteen 
sluit trouwens mooi aan bij het 
materiaalgebruik in de omgeving én 
het is natuurlijk een knipoog naar het 
steenbakkersverleden van Beerse. 

“ Wat een ongelooflijk potentieel heeft Beerse in het hart van zijn gemeente met de groene ruim-
tes! Alleen heeft het park nood aan een publieke programmatie om het betekenisvol te ontsluiten. 

Dat is voor ons de uitdaging van dit project. Een publieke ontsluiting uitwerken mét en vóór de 
inwoners.  De potenties van het park vormden voor ons het startpunt voor het ontwerpproces. ”

Mauro Poponcini, architect

1 24/7 zone
2 onthaal en wachtzone
3 loketten en spreekruimtes
4 bibliotheek 
5 cafetaria 
6 exporuimte
7 Huis van het Kind in Tempelhof

1
2

3

4

5

6

7
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Samen schrijven we een 
verhaal…
Bij de verhuis naar het NDC worden de diensten cultuur, jeugd, bib, markten & 
kermissen en toerisme samengevoegd tot één gemeentelijke dienstverlening. 
Verenigingen zijn een belangrijke partner en worden dat in die vernieuwde 
werking eens te meer. Door in het nieuwe dienstverleningscentrum ook een 
mooie plaats te creëren voor de werkingen van Spellebel, Heemkundig Museum 
Tempelhof en Museum Jan Vaerten, zullen zij bevoorrechte partners zijn. 
Samen met de medewerkers verwennen zij jou en de andere bezoekers van het 
NDC met hun op elkaar afgestemde aanbod.

Vanaf de eerste stap die je binnenzet 
in deze plek, beleef en ontdek je 
de ziel van onze gemeente en haar 
inwoners. 
Wat maakt van Beerse Beerse, wat 
maakt van jou een Beersenaar? 
Maar ook, wat maakt van jou een 
Vlimmerenaar? We ontdekken graag 
met jou wat ons bindt en ook wat ons 
anders maakt, want daarin liggen 
de mooiste verrassingen! Bijzondere 
inwoners, fantastische plekjes en 
ontroerende verhalen uit, in en over 
onze gemeente laten je onze ziel 
beleven met al je zintuigen. 

De Plek waar je wil geweest zijn!
Met straffe collecties en tijdelijke 
tentoonstellingen wordt deze plek de 
plaats waar je wil geweest zijn! Het is 
het ideale startpunt om onze gemeente 
verder te ontdekken. Zowel voor jou als 
inwoner als voor toeristen zorgen we 
voor een verrassende ontdekkingstocht 
die je verder brengt dan de bewandelde 
paden.

We duiken samen met jou in ons 
verleden en reizen met jou mee naar 
de toekomst! 
De bibliotheek blijft je verwennen 
met haar kwalitatieve collectie fictie 
en non-fictieboeken en DVD’s. Bij het 
zoeken naar jouw boek ontdek je ook 
meteen kunstwerken van Jan Vaerten 
en de verhalen over hoe Beerse 
en Vlimmeren evolueerden tot de 
gemeente die je elke dag je thuis mag 
noemen. 

Die verhalen worden je gebracht door 
het heemkundig museum Tempelhof, 
met oude verhalen in een modern 

jasje, maar ook met nieuwe verhalen. 
Door meer te werken met digitale 
informatie kunnen we je verrassen met 
onbekende beelden en verhalen. 

Bovendien zijn we ook benieuwd naar 
jouw verhalen! Samen een verhaal 
maken is voor ons de leidraad, ook 
voor de toekomst! 
Heb je een fris idee voor een activiteit? 
Wil je horen wat anderen daarvan 
denken? Heb je een droom en wil je 
die graag realiseren? Wij willen je een 
vliegende start geven! Aan de UIT-
balie krijg je van ons advies over en 
ondersteuning bij het organiseren van 
activiteiten.

Of ben je benieuwd naar wat anderen 
denken over een bepaald thema en wil 
je daarover samen nadenken? Dan ben 
je bij ons van harte welkom om nieuwe 
inzichten te verwerven en interessante 
debatten te voeren!

Een Plek waar iedereen zich thuis 
voelt!
We willen voor jou een tweede thuis 
maken. Ben je jong of oud, op zoek 
naar rust of beleving? Bij ons vind 
je wat je zoekt. We willen al onze 
inwoners omarmen in onze werking 
en hen omringen met de zorgen die 
zij nodig hebben. Het sociale karakter 
van onze werking versterken we door 
deelnamedrempels weg te werken. 
Dat doen we samen met de cafetaria, 
waar via een project van sociale 
tewerkstelling zal worden gewerkt. 

We houden ook speciaal een plekje 
vrij voor onze verenigingen die we als 
belangrijke partner beschouwen. 

De koren zullen bijvoorbeeld in het 
NDC hun liederen repeteren, bij 
Spellebel kan je speelgoed uitlenen, 
alle verenigingen kunnen bij ons 
vergaderen.

Kortom, de diensten cultuur, jeugd, 
toerisme, markten & kermissen, de 
bibliotheek en de musea kijken er 
naar uit je te mogen ontvangen in de 
nieuwe, dynamische ontmoetings- 
en inspiratieplek voor Beerse en 
Vlimmeren!
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Win  for  life
De opgave in ons vorig Beers Magàzien was 
blijkbaar toch wat moeilijker dan de voorgaande 
wedstrijden want we kregen maar een paar juiste 
oplossingen binnen. De juiste combinaties waren  
A1, B4, C2, D9, E7, F6, G5, H8 en I3. 

Raisa Bruyndonckx wist foto’s en 
voorschriften goed te combineren en mag haar  
prijs komen afhalen op de dienst communicatie.

 

Nieuwe opgave
Weet jij waar je verwacht wordt als je met iemand hebt 
afgesproken aan ‘de snelle vlucht’? 

 
Bezorg jouw antwoord voor 31 oktober aan de dienst 
communicatie - tel. 014 62 27 64 - e-mail: communicatie@beerse.be.
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De vier voormalige tuinen – Park Tempelhof, Park 
Bastijns en de tuinen van de Pastorie en ‘t Gerucht - 
worden omgevormd tot één geïntegreerd park, met 
bijzondere aandacht voor fiets- en wandelpaden. 
En we eren daarbij de geschiedenis: uit de vier 
historische tuinen groeien zeven nieuwe hoven 
die samen een mooi landschap vormen. Haal de 
middenkatern uit dit Beers MagàZien, leg het naast je 
en ontdek de verschillende hoven! 

Een park  
vol beleving

Tempelhof

Pastoriehof

Woonhof

Muziekhof

Bloemenhof

Speelhof

Janssenhof

Het Hovenpark van Beerse

5

6

7

8

9

10

11

4

11

4



13

5  Muziekhof 
Muziekhof wordt dé trekpleister voor 
sfeer en gezelligheid. Alle activiteiten 
zoals de Tuinfeesten, afsluiter van de 
Roefeldag, andere muziekfestiviteiten, 
zomerse toneelopvoeringen en 
kinderanimatie kunnen hier plaatsvinden. 
De voorzieningen daarvoor worden zelfs 
nog versterkt. De vijver in de Muziekhof 
wordt geflankeerd door een weide met 
fruitbomen en lange banken langs de 
paden om lekker te genieten van alle 
animo. 

6  Bloemenhof 
De oude villa, beter gekend als ‘Huize 
Bastijns’, wordt omgeven door vaste 
planten en struiken die de directe 
omgeving van het landhuis omtoveren 
in een bloeiende tuin, het hele jaar door. 
Naar de Bisschopslaan toe toont de tuin 
zich als een kleurrijke en welriekende 
oase. 

7  Speelhof 
Door een nieuwe opening in de oude 
bakstenen tuinmuur langs de Laak 
bereik je de Speelhof, op de plaats van 
het voormalige ’t Gerucht. Er wordt een 
avonturentuin aangelegd met eenvoudige 
speeltuigen voor kinderen. Die neemt 
de vorm aan van ‘speelcirkels’ die via 
paadjes of via speeltuigen, bruggetjes, 
enzovoort met elkaar verbonden worden. 
Bovendien kan je via een brug direct naar 
de Bloemenhof wandelen. Dolle pret!

8  Woonhof 
Woonhof verwijst naar het private deel 
van het park.

9  Pastoriehof 
De voormalige achtertuin van de Pastorie 
zou op lange termijn weer een integraal 
deel kunnen worden van dit historische 
stukje Beerse.

10  Janssenhof

De oude ‘Franse’ tuin van de Pastorie 
wordt heraangelegd zodat we een 
hedendaags geheel krijgen dat herinnert 
aan de formele pastorietuin van weleer. 
In de kruidentuin van de Janssenhof 
krijgt het standbeeld van dokter Paul 
Janssen een prominente plaats. 

11  Tempelhof 
Hier krijgt het dienstverleningscentrum 
zijn thuis. De oude rode beuk en de 
meeste grote bomen blijven bewaard 
en gaan in interactie met het nieuwe 
gebouw. Ook de duiventil en het 
Koetshuis blijven belangrijke elementen 
in dit deel van het park. Het Koetshuis 
wordt open gemaakt en vormt zo de 
nieuwe toegangspoort die uitnodigt om 
ook de andere hoven te ontdekken.

13

middenkatern 
Hovenpark
IN ‘T GROOT

7

11
5

6

10
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Huis van het Kind
In het gerenoveerde Tempelhof komt het Huis van het Kind. 
Het neemt een aanzienlijk en erg belangrijk deel in van het 
nieuwe dienstverleningscentrum. Het ‘Huis van het kind’ 
wordt dé nieuwe plaats voor alles wat met kinderen  
en jongeren te maken heeft.

Zo krijgt onze gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang er 
een belangrijke plaats, maar tijdens de spreekuren van het 
Huis van het Kind zijn ouders ook welkom met al hun vragen 
over kinderen. Externe dienstverleners die focussen op het 
kind krijgen de mogelijkheid om er zitdagen te organiseren. 

Het kostenplaatje: uitgaven 
en inkomsten
Door de realisatie van het nieuwe dienstverleningscentrum 
komen er heel wat diensten in een nieuw gebouw te zitten 
waardoor investeringen en renovaties van de huidige 
gebouwen wegvallen: 

 > de diensten die je nu in het gemeentehuis vindt 
 > de bibliotheek 
 > museum Jan Vaerten en Heemkundig Museum Tempelhof 
 > de kinderopvang in de Bereboot (Brugstraat) 

De renovaties Tempelhof en Koetshuis worden mee voorzien 
binnen dit PPS-project. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in 
de aanleg van de verschillende hoven van het park. 

Een ander groot voordeel is dat de firma die het NDC bouwt, 
ook 20 jaar lang instaat voor het technisch onderhoud. 
De kosten daarvoor zijn al meegerekend in onderstaande 
tabel. Die werkwijze garandeert dat het NDC een duurzaam 
gebouw wordt en voorkomt onverwachte onderhoudskosten.

Het nieuwe dienstverleningscentrum betekent voor de 
gemeente een investering en op termijn een besparing. 
Studiebureau Sweco maakte een uitgebreide studie over de 
uitgaven en inkomsten. De tabel hiernaast toont de recentste 
cijfers. 

De cijfers rond besparing lopen over 33 jaar, de gebruikelijke 
afschrijftermijn voor gebouwen.
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Peter (51) woont in Vlimmeren en is huisman. Naast 
wandelen, snookeren en reizen, spendeert hij een groot 
deel van zijn vrije tijd bij Het Stadstheater. Hij staat er 
niet alleen regelmatig op de planken, maar als voorzitter 
heeft hij ook mee de leiding van de toneelvereniging. 
Als trotse Vlimmerenaar laat hij jou in deze rubriek zien 
wat er leeft in zijn dorp.

Infonamiddag Orgaandonatie en transplantatie
19 oktober

Hoe belangrijk orgaantransplantatie is, kom je meestal 
pas te weten wanneer je ermee geconfronteerd wordt. 
Walter Van Donink, transplantcoördinator van het UZ 
Antwerpen, geeft je een beter inzicht in het belang 
van donatie en transplantatie. Voor veel mensen is dat 
meestal de enige mogelijke levensreddende behandeling. 

Toneelstuk ‘Kaas met gaatjes’
10, 11, 12, 13, 17 en 18 november

Zin in een avond amusement van eigen bodem? Boek dan 
zeker je zitje voor deze voorstelling. In een regie van Paul 
Ooms speelt Het Stadstheater dit komisch toneelstuk van 
Luc Kerkhofs. Hilarische taferelen op de boerderij van 
Kalle, Pol en Vital. En ik weet waar ik over spreek .

GPS wandeltocht in Vlimmeren
10 december

Een frisse neus halen in de natuur. Met een GPS-toestel 
door de bossen op een ontspannen manier wandelen, 
onderweg vragen oplossen en op zoek gaan naar een 
schat. Ideaal om er op een zondagnamiddag op uit te 
trekken met familie of vrienden.

Meer activiteiten vind je op www.uitinbeerse.be.

 met Peter

Zo verhuist al zeker de consultatie van Kind en Gezin 
mee. En speciaal voor de kinderen wordt een Tuin 
van het Kind voorzien, veilig afgesloten maar met 
verzekerd speelplezier.

investering in het nieuwe gebouw  
en het park 13 600 000

energiebesparing ten opzichte van de 
huidige gebouwen -2 058 000

besparing op poets- en onderhoudskosten -2 330 000

verhuur van ongebruikte gebouwen en 
gronden en van ruimten in het nieuwe 
gebouw

-1 968 000

verkoop van gebouwen en gronden die vrij 
komen -3 200 000

inkomsten uit opcentiemen onroerende 
voorheffing voor nieuwbouwappartementen 
op de sites gemeentehuis en bibliotheek

-1 602 300

netto-uitgave incl. BTW 2 441 700
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Een huis voor, door en mét de Beersenaar
Het nieuwe dienstverleningscentrum wordt veel meer dan een nieuw 
gemeentehuis. Natuurlijk kan je er voor de meeste diensten van gemeente, 
OCMW en politie op één plaats terecht. Het gebouw heeft echter heel wat meer 
functies die  uitnodigen om samen Beerse te beleven en te maken!

Je vindt het gebouw aan het kerkplein, in de kern 
van onze gemeente. Dat nodigt alvast uit om 
een bezoek te combineren met je inkopen bij de 
lokale handelaars, een wandeling in het park of 
even slenteren over de markt.

De bibliotheek-, kunst- en erfgoedcollecties van onze 
gemeente worden in het nieuwe gebouw samengebracht en 
op een hedendaagse manier ontsloten. Of je nu inwoner van 
onze gemeente bent of bezoeker, of je nu speciaal voor een 
expo komt of toevallig passeert omdat je een internationaal 
paspoort komt aanvragen, het gebouw nodigt uit om onze 
collecties te ontdekken en er zelf mee aan de slag te gaan.

Zoek je een goed uitgeruste 
vergaderzaal of een 
atelierruimte voor je 
vereniging? Na de kantooruren 
zetten we de juiste deuren voor 
je open door een intelligent 
systeem van toegangscontrole.

Vanuit de centrale 
binnenstraat zie je al 
snel de tribune die 
als een trap naar de 
tweede etage van de 
bibliotheekcollectie 
leidt. Tot 100 personen 
vinden er ook een 
zitplaatsje om te 
luisteren naar een lezing 
of een voorstelling. 
Of neem je zelf graag de 
micro in de hand?

Alle dienstverlening rond kinderen brengen we 
samen in het Huis van het Kind. En dat mag je best 
letterlijk nemen: je vindt ze in de huiselijke sfeer van 
het gerenoveerde Tempelhof. Voor de buitenschoolse 
kinderopvang worden fijne, beveiligde speelruimtes 
en een Tuin van het Kind ingericht. Je kan er ook 
terecht in verschillende info- en consultatieruimtes. 
De jeugdboekencollectie en de speel-o-theek krijgen 
een plaats in het nieuwe gebouw maar sluiten direct 
aan bij het Huis van het Kind. Nog snel een spannend 
boek uitkiezen als je je kinderen komt ophalen!

Trouwplannen? De mooiste dag van je leven beleef 
je natuurlijk graag in een mooi kader. De zaal met 
uitzicht op de kerk en het kerkplein wordt gebruikt 
als trouwzaal en als raadzaal.

Documenten ophalen, boeken 
inleveren of je budgetmeter 
opladen wanneer het voor jou 
het beste past? In de 24/7-
zone van het gebouw kan je 
dag en nacht binnen met je 
elektronische identiteitskaart. 
Ook als je in het weekend 
je boodschappen doet, 
bijvoorbeeld!

Met een bushalte voor de deur, aanwezigheid 
van fietsenstallingen, elektrische laadpalen en 
parkeergelegenheid voor bakfietsen hoef je je 
auto niet te nemen om het gebouw te bezoeken.
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Margot, getrouwd met Dirk en trotse mama van Jeroen 
en Julie, woont al bijna haar hele leven in Beerse. 
Als verantwoordelijke bij vzw Kreatief organiseert ze een 
ruim aanbod aan cursussen en activiteiten. Van haar 
man heeft ze de fietsmicrobe overgenomen, dus trekt ze 
er nu met de Lady-Funbikers regelmatig op uit met de 
racefiets of de mountainbike. De rest van haar vrije tijd 
spendeert ze graag met het gezin of als mantelzorger 
van haar schoonvader.

Cursus culinair koken
19 september 2017 tot 18 mei 2017

Lekker eten maken - met seizoensgebonden producten, 
in een gezellige sfeer en onder begeleiding van een 
boeiende lesgever. Daar voelt elke cursist zich toch in zijn 
sas?

Mountainbiketocht
15 oktober 2017

Niets is zo ontspannend als op je fiets stappen en de 
bossen intrekken. Een goed afgepijlde fietstocht brengt je 
vaak op plaatsen die je nog niet kende. Een hapje en een 
drankje halverwege horen er uiteraard ook bij!

Madame Confituur
17 oktober 2017

Dit lijkt mij een boeiende lezing! Misschien kan ik er 
ideetjes opdoen of andere smaken leren kennen voor 
de avond confituur maken die wij dit werkjaar nog 
organiseren.

Meer activiteiten vind je op www.uitinbeerse.be.

 met Margot

Een huis voor, door en mét de Beersenaar

Er wordt een doorgang gemaakt in het 
Koetshuis waardoor het een echte poort 
wordt om via nieuwe wandelpaden vanuit 
Park Tempelhof ook de rest van het park te 
ontdekken. Het Koetshuis blijft daarbij ook 
bruikbaar voor verenigingen en er komt een 
publieke sanitaire ruimte.

Ben je in het centrum op zoek 
naar wat rust of net naar 
een plaats om te ravotten? 
De verschillende parkzones 
worden met elkaar verbonden, 
terwijl verschillende 
themahoven toch telkens 
zorgen voor een specifiek 
karakter. Ga zelf ook eens op 
ontdekking! En wees gerust, 
voor de grote activiteiten die 
nu doorgaan in het park blijft 
er plaats. In Muziekhof worden 
daarvoor zelfs extra faciliteiten 
voorzien.

Heb je na je parkwandeling zin in een drankje, 
neem je graag een koffie als je wat te vroeg 
bent voor een afspraak of doorblader je je pas 
uitgeleende boek liefst met een kopje thee? 
In het gebouw vind je ook een cafetaria die 
wordt uitgebaat via sociale tewerkstelling.

De parkeergarage onder 
het gebouw, die voorzien 
is voor personeels- 
en dienstvoertuigen, 
kan tijdens weekend- 
en feestdagen ook 
opengesteld worden voor 
andere bezoekers in het 
centrum van Beerse. 
Daarmee ontlasten we 
de parkeerdruk van het 
kerkplein.

Een huis dus  
voor, door en mét  

de Beersenaar!
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Inzetten op duurzaamheid
Beerse draagt duurzaamheid hoog in het vaandel, ook als het gaat om het beheer van haar patrimonium.  
Dat levert niet enkel een flinke kostenbesparing op van meer dan 2 miljoen euro op 33 jaar, de gemeente  
wil daarmee ook het goede voorbeeld geven. 

Minder behoefte aan energie, materiaal en ruimte
 > We gaan van 6 gebouwen naar één nieuw. Er is geen apart 

gebouw meer voor gemeente, OCMW-diensten, politie, 
kinderopvang, bibliotheek, musea en de administratie 
van de vrijetijdsdiensten. Daardoor maken die diensten 
ook gedeeld gebruik van dezelfde wachtruimte, loketten, 
kantoren, sanitair, eetruimte enzovoort.

 > Het NDC wordt een compact gebouw in verschillende 
bouwlagen, waardoor de footprint van de nieuwbouw 
beperkt blijft tot 1488 m².

 > Het nieuwe gebouw is goed geïsoleerd en luchtdicht.

 > Het hedendaagse ontwerp zorgt voor veel natuurlijk licht, 
waardoor kunstverlichting beperkt blijft.

 > Waar wel kunstlicht nodig is, zetten we in op LED-lampen 
en dimbare lichten.

 > Het gebouw heeft een slim gebouwbeheersysteem om het 
energieverbruik te doen dalen.

 > We beperken het waterverbruik door slimme ingrepen 
zoals zelfsluitende kranen en spoelreservoirs met kleinere 
waterinhoud.

 > De ruimtes van het gebouw worden optimaal gebruikt, 
bijvoorbeeld door de vergaderruimtes na de kantooruren ter 
beschikking te stellen aan verenigingen.

Maximaal hergebruik
 > We halen de warmte uit de lucht die via de ventilatie het 

gebouw verlaat en hergebruiken die.

 > We gebruiken hemelwater voor de spoeling van toiletten, 
voor onderhoud en eventueel voor tuinbevloeiing.

 > Het gebouw krijgt een groendak: niet alleen interessant 
voor de biodiversiteit, maar ook voor het bufferen van 
regenwater.

Hernieuwbare energie
 > Het ontwerp maakt gebruik van geothermie onder de vorm 

van koude-warmte-opslag. Daarbij wordt bodemwater 
opgepompt om het gebouw te verwarmen of te koelen.

Het nieuwe dienstverleningscentrum nestelt 
zich tussen de bomen.
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Lea is geboren en getogen in Beerse. Haar 3 kinderen 
en 7 kleinkinderen zijn de levende herinnering aan haar 
man François. Lea is actief in het bestuur van Femma en 
Okra Centrum en als vrijwilligster in de cafetaria van De 
Ontmoeting. Daarnaast gooit ze regelmatig de benen los 
tijdens het line-dansen van Okra en gaat ze geregeld met 
haar schoonzus naar een optreden of film in ‘t Heilaar.

Cursus sieraden maken
18 september 2017 tot 28 mei 2017

De juiste accessoires maken de outfit van een vrouw 
compleet vind ik. En die hoeven helemaal niet duur te 
zijn. Ik ga alvast mijn licht opsteken en leren hoe ik zelf 
een mooi sieraad kan maken!

Symphonic Soul
18 november 2017

François was 60 jaar lid van fanfare ‘Het werk der 
toekomst’. Twee kinderen en vijf kleinkinderen hebben 
die microbe overgekregen en staan nu met de fanfare, 
samen met Barbara Dex, op het podium. De fanfare heeft 
een speciaal plaatsje in mijn hart en ik heb alvast mijn 
zitje gereserveerd.

Winter Show Concert
24 en 25 november 2017

Ook van Accordeonclub De Vrije Kunst is François meer 
dan 50 jaar lid geweest en ik heb er nu nog heel wat 
vrienden. Ik kijk al uit naar deze show: een mix van 
muziek en humor. Dat wordt beslist een gezellige avond!

Meer activiteiten vind je op www.uitinbeerse.be.

 met Lea

Wanneer 
starten de 
werken?
Nu de opdracht werd gegund, gaan de architecten en 
aannemers aan het werk om de laatste details aan te 
passen en uit te werken zodat de bouwvergunning kan 
worden ingediend. Eind 2019 zijn de bouwwerken afgerond. 

Ook het park wordt op hetzelfde moment aangepakt. Na de 
zomeractiviteiten van 2018 start in september de aanleg van 
het park. Die aanleg gebeurt in verschillende fases zodat 
een groot deel van het park altijd toegankelijk blijft voor 
bezoekers. Als eerste komen Speelhof en Janssenhof aan de 
beurt, gevolgd door Muziekhof en Bloemenhof. Tempelhof 
wordt als laatste heraangelegd. 

Gebouw

Parkaanleg
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Wat gebeurt er met de huidige gebouwen en sites?

Huidige bibliotheek 
Wonen op de site van een oude bibliotheek? 
Het is de droom van elke boekenwurm. 
Op de sympathieke locatie komen woningen 
voor diverse doelgroepen (kangoeroewonen, 
sociale woningbouw, woningen voor starters 
en senioren, ...).  
 
De site als geheel zal verkeersluw zijn, met 
een groen binnengebied rond een centrale 
hof.

Huidige gemeentehuis 
De site van het huidige gemeentehuis – het 
voormalige moederhuis van Beerse – heeft 
charme, karakter en erfgoedwaarde. Dat blijft 
zo. De oude materniteit wordt omgevormd 
tot een woongebouw dat mikt op vormen 
van levensloopbestendig wonen. Bij het 
herinrichten van de plek behouden we de 
kwaliteiten zoveel mogelijk. Zo blijft het 
uitzicht van het voormalige moederhuis 
behouden. 

In de voorhof komt een lang, losstaand 
gebouw van vier verdiepingen. Onder het 
verhoogde gelijkvloers komt een parking. 
Het gebouw telt acht appartementen per 
bouwlaag. De gebruikte materialen zullen 
aanleunen bij het uitzicht van het voormalige 
moederhuis. 

Het Sociaal Huis in de Gasthuisstraat
Het Sociaal Huis wordt niet verkocht maar verhuurd. 

Site Jan Vaerten in de Peerdekensstraat
Die gronden worden te koop aangeboden.

Kinderopvang De Bereboot in de Brugstraat
Die site wordt verkocht om te verkavelen. 

De politiepost in de Gasthuisstraat 
De politiezone besliste de site te verkopen aan bouwmaatschappij  
De Noorderkempen en de Ark. Daar komen dus sociale woningen.  
De politiezone betaalt huur aan de gemeente voor de ruimte  
in het nieuw dienstverleningscentrum.
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Rik (34) en Inés (32) leerden elkaar 15 jaar geleden 
kennen tijdens hun vakantiewerk en zijn sindsdien 
onafscheidelijk. Met hun twee actieve kleuters Lenke (5) 
en Bent (4) is er altijd leven in de brouwerij! De kindjes 
volgen allebei zwemles bij het H2Otje in Beerse en 
turnen bij turnkring Olympia. Op zaterdag volgt Lenke 
ballet, terwijl Bent naar het kleuterjudo gaat. Rik en Inés 
zelf vertoeven graag in het gezelschap van hun vrienden 
van de oud-scouts.

Halloweenrun
28 oktober

Als gezin houden we wel van een beetje spanning, 
daarom is de Halloweenrun in de Epelaar elk jaar een 
topper! Een mooie wandeling in het bos, lekker griezelen 
en nadien leven de kindjes zich uit op het springkasteel 
en laten ze zich schminken.

Kapitein Winokio
5 november

De liedjes van de Kapitein zingen ze hier vrolijk mee en 
de gekke teksten zorgen voor hilariteit! Lenke is al eens 
gaan kijken, maar Bent was nog te klein. Dat maken we 
nu dan goed.

Intocht Sinterklaas
25 november

Een jaarlijkse traditie: de intocht van de Sint. We spreken 
af met de oud-scouts en de kindjes om de Sint te 
verwelkomen aan de vaart. Afsluiten doen we met zijn 
allen in ons stamcafé den Beatnik. Heel de toog vol met 
chocomelk en Fristi, het is eens iets anders.

 met de familie   
Willemsens-Van Hest 

Wat gebeurt er met de huidige gebouwen en sites?

Op zoek naar meer 
info over het nieuwe 
dienstverleningscentrum?
We nodigden alle inwoners van Beerse en 
Vlimmeren op zaterdag 30 september uit voor een 
informatietentoonstelling over het project. Kon je 
er niet bij zijn? Je vindt de panelen nog tot en met 
4 november in de bibliotheek - Heilaarstraat 6. 

Bekijk je de informatie over het nieuwe 
dienstverleningscentrum graag online? Dan kan je 
terecht op de gemeentelijke website. Je vindt de 
banner ‘Nieuw dienstverleningscentrum’ aan de 
rechterkant op de beginpagina.

Wil je het gebouw en het 
omliggende park graag 
in 3D beleven? Scan dan 
hiernaast de QR-code om de 
presentatiefilm te bekijken.



22
B

ee
rs

 M
ag

àZ
ie

n 
   

he
rf

st
 2

01
7 

   
  #

13

Blik op Beerse
Sooy Smans en Yvonne Peeters vieren briljanten huwelijk
21 juni 2017 - © Jan Hulselmans

Axelle Leys 2 000ste inschrijver sportkampen
16 augustus 2017

Roefel 2017 weer een succes
24 juni 2017 - © Frida Nuyens

Neerlegging handtekening  
nieuwe notaris Lien Boenders
7 augustus 2017

Summerjam 2017 lokte veel volk
26 augustus 2017- © Jan Hulselmans

Fabian Willemen 1 000 ste deelnemer 
zwemschool
7 augustus 2017

Bestuur neemt deel aan  
Berenbende
28 augustus 2017
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Wereldkampioenschap IFR
26 augustus 2017 - © Kathleen Vos

Je kan ook steeds een kijkje 
nemen in ons online fotoalbum op 
www.uitinbeerse.be/fotoalbumoverzicht  
of scan de QR-code.

Veel fietsers op 
de baan voor 
fietshappening  
De Schakel
27 augustus 2017 -  
© Jan Hulselmans

De Verdedigingshond organiseerde  
Belgisch Kampioenschap
10 september 2017 - © Jelien Cornelis

Heb je zelf een leuke foto gemaakt? Stuur hem dan in via 
communicatie@beerse.be. Wij nemen jouw foto graag op in 
deze rubriek.

Proficiat aan de 
winnaars van de 
marktactie
13 september 2017 -  
© Jan Hulselmans

Oldtimers komen samen op Kerkplein
10 september 2017 - © Jan Hulselmans

Orchidee opent 
deuren voor personen 
met dementie
6 september 2017 -  
© Jan Hulselmans

Kermiskoers
15 september 2017 -  
© Jelien Cornelis
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In de rubriek ‘t Standbeeld geeft een 
Beersenaar/Vlimmerenaar een blik op 
zijn bestaan aan de hand van ludieke 
vraagjes en geeft nadien ‘t Standbeeld 
door aan iemand die hij of zij 
apprecieert en legt uit waarom!

‘t Standbeeld

Treske Mostmans 
(Theresia - Threes)

Treske Mostmans (84) is een actieve tachtiger die geboren is op de grote 
boerderij in de Busselen in Beerse. Ze komt uit een groot gezin van 8  
kinderen: 4 jongens en 4 meisjes.  Na de geboorte van haar jongste zus  
stierf haar moeder op het kraambed. Hoewel Treske opgroeide zonder  
haar moeder heeft ze een goede jeugd gehad. Nadat ze trouwde met  
Jos Truyens in 1956 werd ze huismoeder en zorgde ze voor haar  
5 kinderen:  Gust (60), Ria (59), Dirk (56), Hilde (53) en Ann (46).

Kaarten of breien?
Het liefst van al ga ik kaarten! We komen 
met een aantal buren samen in het 
buurthuis om te rikken. Meestal zijn er 
wel 4 of 5 kaarttafels. De tijd gaat vlug 
om en je zit gezellig onder de mensen.

Vallen van de bladeren of botten van 
de bomen?
Geef mij maar het botten van de 
bomen. Alles staat mooi in bloei, de 
lange donkere winter is voorbij en je 
kan terug naar buiten. Het voordeel 
vroeger in de winter was wel dat je de 
kinderen niet moest gaan zoeken .

Wat is het geheim van een lang en 
gezond leven?
Je moet een beetje geluk in het leven 
hebben, maar heel belangrijk is dat 
je niet teveel in je hoofd steekt. Dat is 
nergens goed voor. En bezig blijven, je 
moet iets om handen hebben.

Welke gebeurtenis heeft jou erg 
aangegrepen in jouw leven?
Het veel te vroeg overlijden van mijn 
man Jos. Hij is maar 52 jaar mogen 
worden. Mijn leven had er vermoedelijk 
heel anders uitgezien als hij niet zo 
vroeg gestorven was. Nu bleef ik al 
vroeg alleen achter met nog 4 kinderen 
die thuis woonden.

Waar droomde jij als klein kind van?
Ik droomde nergens speciaal van, al 
had ik wel graag iets met kinderen 
willen doen, kleuterjuf bijvoorbeeld. 
Thuis had ik alles wat ik moest hebben. 
Wij hebben het altijd goed gehad. 
Het grote geschenk dat wij als kind 
hadden was: vrijheid! Spelen op straat 
met de kinderen uit de buurt, dat is 
onbeschrijflijk. Maar we moesten 
ook thuis op de boerderij een handje 
helpen: koeien melken, hooien, … .

Aan wie geef jij het beeldje door en 
waarom? 
Ik wil heel graag het beeldje doorgeven 
aan mijn schoondochter Katrien Van 
Roey (43). Zij is getrouwd met mijn 
dochter Hilde. Ik bewonder haar en 
mijn dochter heel erg voor de zorg die 
ze aan hun pleegkinderen geven, ze 
geven hen zo een warme thuis.



Haal deze middenkatern uit je Beers MagàZien en leg hem naast je. 

Je zal heel wat nummertjes opmerken. Elk nummertje verwijst naar een artikel in het 
magazine. Zo lichten we je graag stap voor stap het plan toe. In het midden vind je het 
grondplan van het Hovenpark. Op de achterkant van het plan vind je belevingsbeelden 
van het gebouw en het park. Zo heb je in één oogopslag een beeld van 
het ganse project van het nieuwe dienstverleningscentrum én het 
omliggende parkterrein.

Zicht vanuit park 
Tempelhof

Zicht vanop Bisschopslaan

Zicht op de hoek  
Pastoriestraat - Bisschopslaan

Zicht op het nieuwe gebouw vanop het kruispunt Lindenlaan - Bisschopslaan - Kerkplein

Ook nieuw ontwerp voor site gemeentehuis  
en site bibliotheek

Levenslang wonen op 
de site van het huidige 
gemeentehuis, vroeger 
het moederhuis

Wonen op  
de site van 
de oude 
bibliotheek

Planning

Sfeerbeelden van het nieuw dienstverleningscentrum

De nieuwe inkom van het NDC  
die uitgeeft op het Kerkplein.

Raad- en trouwzaal met zicht op de kerk

Sfeerbeelden van de verschillende hoven in het park

Buitenaanzicht cafetaria, tribune en centrale binnenstraat

Muziekhof

Het Koetshuis vormt binnenkort de nieuwe toegangspoort 
om de verschillende hoven te ontdekken.

Janssenhof

Gebouw Parkaanleg

 > Wat er met de andere vrijgekomen sites gebeurt, 
daarover vind je informatie op pagina 20. 

 > De gronden op de site Jan Vaerten in de  
Peerdekensstraat worden te koop aangeboden. 

 > De site van de kinderopvang De Bereboot in de  
Brugstraat wordt verkocht om te verkavelen. 

 > De politiezone besliste om de politiepost in de 
Gasthuisstraat te verkopen aan bouwmaatschappij De 
Noorderkempen. Daar komen in de toekomst sociale 
woningen. De politiezone betaalt huur aan de gemeente 
voor de ruimte in het nieuw dienstverleningscentrum. 

Zicht op tribune, bibliotheek, loketten 
en onthaal- en vrijetijdsbalie

Scan de QR-code en bekijk de presentatiefilm over het park en het nieuwe gebouw.

Sfeerbeelden van het nieuw dienstverleningscentrum

Speelhof
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