Beste lezer,

Een nieuw jaar betekent ook steeds een nieuw jaarboek. Elk jaar opnieuw is dit voor
ons een uitdaging: het verzamelen, selecteren, evalueren en corrigeren van de nodige teksten om de meer dan 200 bladzijden te vullen.
Momenteel is dit met het gemotiveerd team van medewerkers echt een aangename
bezigheid. Naar de toekomst toe willen we iedereen aanmoedigen om ons te contacteren indien men een idee heeft voor een thema of indien iemand zelf iets wil
schrijven.
Het nieuwe jaarboek bevat weer voor elk wat wils: pure nostalgie en enkele ernstige
en actuele bijdragen.
Met het tweede deel over de bewoning in ‘Rosselaar’ tijdens de periode van 1931 tot
1947 wordt het hoofdstuk over deze wijk definitief afgesloten.
Aëroclub Keiheuvel bestond in 2006 vijftig jaar. We blikken even terug op deze
‘Koninklijke’ verjaardag.
Naar aanleiding van de nakende herdenking van 100 jaar WOI (2014) zijn er ook
enkele bijdragen met betrekking tot deze materie.
Een korte bijdrage over poststempels belicht de zegelafstempelingen in onze Balense postkantoren van 1880 tot 2006.
‘Suikerbonen en beschuit met muisjes’ is de titel van een ‘paper’ die handelt over de
eetcultuur in onze regio tijdens de periode 1920 tot vandaag. Aan de hand van talrijke interviews met Balense mensen werd deze scriptie een mooi leesbaar document.
‘Misdaad en straf door de tijden heen’ is een stukje algemene geschiedenis dat ons
vertelt over de strafmaten die vroeger werden toegepast bij het bedrijven van een
misdaad… vandaag is dit wel even anders!
Kortere bijdragen over, onder andere, het kerkhof te Schoorheide en het jaaroverzicht 2006, de actuele kijk op ons dorp, vullen de laatste bladzijden van dit nieuwe
jaarboek.
Zoals steeds bevatten de bijdragen talrijke, nog niet gepubliceerde foto’s waarin
iedere dorpsgenoot een stukje van zichzelf zal terugvinden.
Veel lees- en kijkplezier!
Richard Vermeulen
Voorzitter Heemkring Balen

Rosselaar anno 1931-1947. Deel II
Guy Vanhoof

Rosselaar bestreek in de periode 1930-1947 het deel van Balen over het kanaal,
Hulsen uitgezonderd, liefst 136 woningen, daar waar Driehuizen er toen 62 telde en
Rijsberg 50.
Wanneer we de huisnummers volgen, komt het oude grondplan van de wijk weer
naar voren. In deel I begonnen we aan brug 5 over het kanaal, rechts tegen de spoorwegbrug aan en volgden de Molsesteenweg tot aan meubelen Odrada, waar we links
Tenderlo opdraaiden en langs de Haverstraat keerden we terug tot aan het kanaal.
Dan volgden we het huidige Rosselaar tot aan de kapel en de Olmensebaan. Deze
laatste volgden we richting Olmen tot aan de Leemkuilenweg en het toen wel bekendste huis van Balen. Langs de Graanstraat keerden we terug richting kerk en
gingen Tenderlo op tot aan de Haverstraat. Dan keerden we terug naar de Olmensebaan.
In deel II nemen we de draad weer op bij huisnummer 79 in de Roggestraat en via
de Belsebaan gaat het naar de Huttenstraat voor een zestal zeer kleine huisjes. Vervolgens keren we terug richting centrum, draaien de Spruiten op en langs de Kolfstraat gaat het naar de Langvennen en de Molderloopstraat. Geef toe dat de postman
van dienst er moest thuis zijn om alles op het juiste adres af te leveren, temeer daar
er in één huis vaak meerdere gezinnen woonden.
Aangezien we een wel bepaalde periode bekijken, is het mogelijk dat de gezinssamenstelling niet volledig is: sommige kinderen waren al het huis uit en andere
waren nog niet geboren. En schiet niet op de pianist als soms niet alle achtereenvolgende bewoners van een huis gevonden werden, we boorden alle bronnen aan die
we kenden.
Bij het gezinshoofd vermelden we alle beroepen die we in de loop van die periode
vonden en we schreven ze neer zoals de documenten ze vermeldden, spelfouten
inbegrepen.
Tot slot nog een woordje van dank aan allen die ons hielpen bij het opsporen van de
gegevens.
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Nummer 79 (Roggestraat)
Het huis lag in de hoek van de Olmensebaan en de Roggestraat. Daar woonde Engelen Frans Joseph (landbouwer), °Oostham 09/04/1866, zoon van Jan en Heyligen
Catharina, gehuwd in Kwaadmechelen op 15/05/1896 met Biesmans Maria Francisca Petronella, °Kwaadmechelen 21/02/1876, dochter van Louis en Willems Anna
Bertha. Er waren nog drie kinderen thuis:
• August Gerardus, °Kwaadmechelen 09/05/1904, gehuwd op 04/09/1937 met
Verbraeken Maria Catharina Petronella, °26/02/1914, dochter van Augustinus
Fransus en Eyckmans Anna Catharina. Het paar woonde in.
• Maria Berthilia Stephania, °Oostham 25/04/1908, gehuwd op 09/12/1933
met Verbraeken Alois Alfons, °14/07/1909, zoon van Augustinus Fransus en
Eyckmans Anna Catharina. Zij trokken naar Holven.
• Maria Ludovica Leonia, °29/02/1916, gehuwd op 01/06/1935 met Vandeputte
Jules Clement uit Mol, °Nederbrakel 06/02/1908, zoon van Eugeen en De
Vries Laurence Josephine. Bleven even inwonen en trokken dan naar Mol op
13/09/1937. Ze hadden toen één zoon:
- Vandeputte Andreas Eugeen Frans, °19/02/1937.
Engelen Karel Stephaan Frans, kleinzoon, °02/02/1929, zoon van Engelen Maria
Ludovica Amelia, woonde op hetzelfde adres.
Engelen Jozef Gerard, kleinzoon, °07/08/1921, zoon van Frans Hubert Louis en
Claes Maria Sofia, gehuwd te Mol op 05/03/1943 met Vanarwegen Anna Joanna
Vincenta. Ze kwamen van Mol op 02/02/1937 en gingen terug op 10/03/1943.

Steenweg naar Olmen of Olmensebaan.

Gouden bruiloft van Engelen-Biesemans
Zittend: Suska en Jozef, ernaast Jul Vandeputte en zijn zoon Rene.
Kind vooraan: Lisette Vandeputte.
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