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Beste lezer,

Dit nieuwe jaarboek is iets minder dik dan de voorgaande edities.
De vele andere activiteiten en de restauratiewerken aan het Oud Gemeentehuis slorpten
meer tijd op dan we dachten, waardoor sommige lopende bijdragen even bleven liggen en
echt niet klaar waren voor publicatie.
Maar we kunnen nu al vertellen dat er volgend jaar, naar aanleiding van 40 jaar Erfgoed
Balen, een extra dikke feesteditie zal verschijnen,
In dit nieuwe jaarboek is er weer veel aandacht voor '100 jaar Groote Oorlog'.
Eddy S’ Jegers verleende zijn medewerking met een mooie bijdrage uit een oorlogsdagboek en Ludo Pauwels weet heel wat te vertellen over ‘De vlucht van een Prins’.
Onze medewerkers van ‘Balen Bevrijd’ waren, net zoals de voorbije jaren, ook dit jaar
weer zeer actief en brengen in deze editie een getuigenis over de bevrijding. Als laatste
bijdrage met betrekking tot WOI wordt Balen in 1916 onder de loep genomen.
Verder vind je in dit nieuwe jaarboek bijdragen over o.a. het verdwenen kerkelijk patrimonium en een terugblik op het kerkhof van Schoorheide, korte bijdragen uit het archief,
een stukje familiegeschiedenis, wat interessante informatie over ons dialect en natuurlijk
ook de belangrijkste gebeurtenissen in Balen in 2015.
Graag wil ik ook nog even meegeven dat Erfgoed Balen dit jaar (tot november 2016) als
Ambassadeur voor Heemkunde Vandaag door het leven gaat. Een titel om terecht fier op
te zijn. In een korte bijdrage kan je er meer over lezen,
Tot slot wil ik, als voorzitter van Erfgoed Balen, al de vrijwillige medewerkers aan dit
jaarboek van harte bedanken voor hun bijdrage, maar vooral wens ik U, als lezer, veel
lees- en kijkplezier.

						Richard Vermeulen
						Voorzitter Erfgoed Balen vzw
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