Beste lezer,

Al onze medewerkers hebben ook dit jaar weer uitermate hun best gedaan om het
jaarboek te vullen met een gevarieerd aanbod van geschreven bijdragen met betrekking tot onze gemeente vroeger en nu.
De nieuwe publicatie 2003 bevat voor elk wat wils; zo is er ondermeer plaats voor
pure nostalgie en natuurlijk ook ruimte voor enkele ernstige en actuele bijdragen.
Het wel en wee van onze ouders en voorouders staat in deze uitgave echter centraal.
Met een bijdrage over de bewoning in ‘de Berg’ tijdens de periode van 1931 tot 1947
wordt een eerste van een reeks Balense plaatsen en gehuchten uitvoerig besproken;
de andere gehuchten zijn volop in voorbereiding.
De artikels over ‘de grote gezinnen’, de huwelijksjubilea in Hulsen en ‘100 jaar
horlogemakerij Berghmans’ geven een duidelijk beeld van het vrij recente leven van
onze voorouders.
Al deze bijdragen bevatten bovendien talrijke, nog niet gepubliceerde foto’s waar
iedere dorpsgenoot een stukje van zichzelf zal in terugvinden.
Natuurlijk zijn ook al de andere bijdragen in dit nieuwe jaarboek de moeite waard om
te lezen.
Ik ben er van overtuigd dat U, beste lezer, bij het ter hand nemen van dit nieuwe
jaarboek, veel leesplezier zal beleven.

Richard Vermeulen
Voorzitter Heemkring Balen

De Berg
Louis Kemps alias
Louis van Anna van de Witte van Nelles

Het is de bedoeling de inwoners van de
‘oude’ Berg per woonhuis in de periode
1931-1947 even van wat naderbij te bekijken. Op dat ogenblik bestond de Berg
uit de huidige Waterstraat, de Berg zelf,
de Verbindingsstraat (vroegere Kromstraat) en de Oude Molsebaan. De nummering van de huizen verloopt dan ook
tamelijk eigenaardig. We starten aan de
spoorweg met de huizen links wat achterin, zakken af naar de Waterstraat, gaan
dan de huidige Berg af, komen terug
voor de Verbindingsstraat achteraan en
tenslotte eindigen we op de Oude
Molsebaan, waar we weer aan de spoorweg vertrekken.
Niet alleen wisselden de bewoners van
de huizen enige malen maar er waren
vaak ook meerdere huisnummers voor
eenzelfde gebouw. Aangezien we deze
beschrijving afsluiten in 1947 is het zeer
wel mogelijk dat de samenstelling van
een gezin niet volledig is, omdat er na
die datum nog kinderen kunnen geboren zijn in bepaalde gezinnen. Ook is het
mogelijk dat de oudere kinderen reeds
het huis uit zijn en zij komen dan ook
niet meer voor bij het gezin, aangezien
hier alleen de inwonende personen aangegeven worden. Wat we wel kunnen
zeggen is dat in de Berg toen iedereen

Inhaling burgemeester Wouters.
v.l.n.r.: Onderaan: Julie Berghmans, Jan De Bie,
Leonie Berghmans, Virginia Breugelmans, Julie
Joos.
Midden: Tavie Smets, Julia Kerkhofs, Madeleine
Snoekx.
Boven: Julieke Van Decraen, Mie Nuyts, Louis
Geboers, Roos Joos, Sus Kerkhofs, Virginie
Kerkhofs, Mie Werelts, Bertha Joos, Jos Vermeerbergen, Jef De Bie, Paula De Bie, Nicolas Maes,
Julie Weckx, Fien Heylen, Stans Van Decraen,
Jef Vermierdt, Clementine Smolders, Julie Kemps.
De machinist bleef onbekend.
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De bewoning van de Berg 1930 - 1950.
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Vredesstoet: ‘De Volkssturm’ van de Berg. ‘Nicht Kapitulieren’.
Vooraan: Frans Horemans, Armand Linders, Nicolas Aarts, Victor Van Geel.
Midden (zittend): Jozef Kenis(bril), Isidoor Cruysberghs(baard), Jef De Bie, Gust Vermeulen, Jef
Vaes, Geeraert Aarts, Jef Vermierdt, Geboers, Jef Boets.
Boven: Nicolas Maes, Jef Horemans, Jef Philipsen, Louis Philipsen, Ward Hendrickx, Pros Aubroeck,
Vic Van Gompel, Jef Oeyen(sr), Louis Van Decraen, Toor De Bie(?).

Toneelkring ‘Willen is Kunnen’, lokaal ’t Pleintje. Opvoering van ‘De wipschutters van
St.Juttemis’.
v.l.n.r.: Boven: Nand Saelen, Jan Wouters, Jef Van Mechelen, Ferdinand Dierckx, Victor Snoekx.
Onder: Maria Van Mechelen, Emerence Joos, Angele Werelts, Nathalie Geuens, Mariette Smets en
Julia Maes.
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