Erfgoed Balen

Jaargang 3

2010

Ons erfgoed bevat een schat aan informatie over ons verleden en vertelt
een onverwacht verhaal over vandaag.

Nummer 4
December 2010 - Februari 2011

Om de toekomst te verzekeren zet
Erfgoed Balen zich in om het bedreigde erfgoed, in al zijn verscheidenheid,
te bewaren en openbaar te maken.

In dit nummer
Jaarboek 2011 inhoud P.1

Contact

Geef een stukje Balen cadeau

Erfgoed Balen vzw

Openingsuren - sluitingsdagen

p/a Oud Gemeentehuis
Vaartstraat 29
B-2490 Balen
Telefoon :014 81 37 73
E-mail: info@erfgoedbalen.be
www.erfgoedbalen.be
Reknr: BE07-6528-0401-2066

Maandag

8.30 -12.00

13.00 - 16.00

Woensdag

gesloten

13.00 - 16.00

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

8.30 -12.00

gesloten

gesloten

13.00 - 16.00

gesloten

gesloten

Ons kantoor in het Oud gemeentehuis is open op
de 3de donderdag van de maand
van 17u30 - 20u30.

Door het publiek te laten kennismaken met het lokale erfgoed hopen wij
dat het ook gaat genieten van al het
moois dat ons eigen erfgoed biedt.
Samen met de lokale, de Vlaamse
en de Nationale overheden zullen wij als Erfgoed Balen streven naar een kwaliteitsvol en toekomstgericht beheer van alles
wat waardevol is om te bewaren.

•

Nieuwe layout
jaarboek 2011

•

fotoalbum
wandelingen

•

genealogie in de
streek

•

de vrijetijdscheque

In januari 2011 geen Praatcafé.

Colofon

18u30 - Statutaire vergadering
19u30 - Voorstelling nieuw werkjaar
19u40 – Receptie (aangeboden door Erfgoed Balen vzw)

Ons

Redactie:
Vic Berckmans
Richard Vermeulen

Dinsdag 1 februari: Praatcafé – thema ‘liedjesteksten van vroeger’
			
Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 21u30.

Lay-out:

Zaterdag 5 februari: Bezoek aan het retabel van Opitter in de Sint-Trudokerk
			(met gids)
			
Samenkomst aan de kerk te Opitter (Bree), Itterplein 1, 		
			
3960 Opitter om 14u00 stipt.
			Deelname: gratis.

Guy Vanhoof

Uitgegeven door:
Erfgoed Balen vzw
Alle teksten verschijnen
onder de enige en
dwingende
verantwoordelijkheid van de
auteur: hier treft Erfgoed Balen
als v.z.w. geen
rechtsaansprakelijkheid.

Verantwoordelijke uitgever:
Richard Vermeulen voor
Erfgoed Balen v.z.w.

Zondag 27 februari: Genealogische ontmoetingsdag
			
Locatie: De Kruierie, van 11u00 tot 17u00.
Dinsdag 1 maart:
			

Praatcafé – thema ‘Herbergen te Balen’
Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 21u30.

Paleografie 2011
Donderdag 20 januari

Donderdag 19 mei

Donderdag 20 oktober

Donderdag 17 maart

Donderdag 15 september

Donderdag 15 december

Donderdag 17 februari

© Erfgoed Balen v.z.w - 2010

Donderdag 21 april

Donderdag 16 juni

Donderdag 17 november

> In het Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30

Genealogische ontmoetingsdag P.3

Jaarboek 2011 beschikbaar vanaf Balen Jaarmarkt
Een greep uit de inhoud:

Activiteiten Erfgoed Balen

Vrijdag 21 januari:
			
			

Streekverkenning P.2

Interessante
informatie

Erfgoed
bevat
een schat
aan
informatie

Het tweede deel over de bewoning in en
rond de Markt te Balen tijdens de periode 1931 tot 1947 wordt in deze uitgave
afgerond.
De grote staking op de fabriek (Vieille
Montagne) te Balen-Wezel in 1971 is
volgend jaar precies 40 jaar geleden.
Naar aanleiding hiervan schreef Ludo
Pauwels het verhaal nog eens neer. Een
pittig detail hierover; toeval of niet maar
dit najaar werd gestart met de verfilming
van ‘Groenten uit Balen’ het theaterstuk
van Walter Van den Broeck.
Naar aanleiding van de nakende herdenking van 100 jaar WOI (2014) is er
nu ook weer een bijdrage over onze Balense en Olmense gesneuvelden tijdens
WOI.
Enkele kortere bijdragen vullen het
jaarboek verder aan met tal van interessante gegevens.
Vic Berckmans blikt zoals elk jaar even
terug op het voorbije jaar met het jaaroverzicht 2010 en onze archiefvorsers
sluiten af met enkele bijzondere en leuke stukken uit ons eigen archief.

Zoals steeds zijn weer talrijke foto’s en
documenten opgedoken die nog nooit
werden gepubliceerd en waarin elke
dorpsgenoot een stukje van zichzelf zal
terugvinden.

Heet van de naald !

Jaarboek 2011 heeft een nieuwe layout en ALLE foto’s zijn via de website
ter beschikking in een goede kwaliteit
om nog eens rustig met de familie te
bekijken en eventueel herinneringen op
te halen.

Een jaarboek, 4 x Nieuwsbrief en deelname aan alle activiteiten van Erfgoed Balen vzw
• kost € 13,00 indien je je jaarboek op het secretariaat komt afhalen.
• kost € 17,00 indien we je jaarboek per post moeten toesturen.
• kost € 21,00 indien we je jaarboek per post moeten toesturen naar het buitenland.
Betalen kan op rekeningnummer: BE07 6528 0401 2066 (oud nummer 652-8040120-66)
met vermelding ‘Lidgeld 2011’ of op ons kantoor, Vaartstraat 29 te Balen.
Overschrijving in bijlage.

Streekverkenning in onze gemeente

Op onze
website
vind je alle
foto’s van
deze wandelingen
terug via
fotoalbums

Beide wandelingen (16 oktober en 23
oktober) mochten, ondanks het slechte regenachtig weer, toch rekenen op
heel wat belangstelling. De vertellingen van de gidsen in verband met het
cultuur-historische aspect en het natuurlandschap werden door de talrijke
aanwezigen geïnteresseerd beluisterd.
Halfweg de tochten werden de deelnemers beloond met een echte Balense
Kruierjenever of een alcoholvrij drankje.
Na afloop van elke wandeling werd er
nog gezellig nagekaart en werden er
zelfs al nieuwe initiatieven gepland.
Alle deelnemers keerden met heel wat
erfgoedbagage tevreden naar huis.

Genealogische ontmoetingsdag
Op zondag 27 februari organiseert
Erfgoed Balen een genealogische ontmoetingsdag in de Kruierie. Je kan er
die dag van 11u00 tot 17u00 terecht
om uw genealogische werk te vervolmaken of te starten met je langverwachte genealogisch onderzoek. Vele
heemkundige kringen uit de nabijgelegen gemeentes zullen aanwezig zijn
om hun vereniging voor te stellen en u
een handje te helpen.
Dit is het ideale moment om info in
te winnen over hoe u een stamboom
moet opzetten of om je data te vervolledigen van voorouders uit naburige
gemeenten.
De lijst met deelnemende heemkundige kringen zal u begin volgend jaar
op onze website kunnen terug vinden.
De laatste jaren wordt Erfgoed Balen
vrij veel bezocht door mensen, jong
en oud, die op zoek zijn naar gegevens
over hun voorouders. Deze bezoekers,
genealogen of stamboomvorsers genoemd, doorsnuffelen alle oude documenten in de hoop er iets in terug
te vinden dat verband houdt met hun
verleden. Anderen zijn ook geïnteresseerd in hun ‘Stamboom’ maar hebben
blijkbaar drempelvrees en weten niet
hoe er aan te beginnen.
Een stamboom kan van elke familie samengesteld worden; natuurlijk kan een
familiegeschiedenis voor verrassingen zorgen zowel positief als negatief,
maar zelfs dat laatste hoeft je geenszins af te schrikken.

Zondag
27 februari
in de
Kruierie
Ideaal voor het
starten of
vervolmaken
van je eigen
stamboom

Uit eerbied voor onze familie en onze
voorouders willen wij hen beter leren
kennen. Zij die beweren ‘alleen de levenden interesseren mij – de doden
behoren tot het verleden’ miskennen
enigszins zichzelf. Iedereen is immers
erfgenaam, niet alleen van een naam,
een faam of materieel erfgoed, maar
ook en vooral van fysiologische en psychologische eigenschappen. De drang
naar kennis van zijn eigen verleden is
blijkbaar alle mensen aangeboren. Beoefening van familiegeschiedenis is
daarenboven een passievolle vrijetijdsbesteding, een goedkope en cultuur
verrijkende hobby.

Word nu lid van onze vereniging!
Een jaarabonnement ‘Erfgoed Balen vzw.’
Jaarboek, 4 x Nieuwsbrief, een lidkaart die je voordelen biedt, enz…
kost € 13,00 indien je het jaarboek op het secretariaat komt afhalen.
kost € 17,00 indien we je jaarboek per post moeten toesturen.
kost € 21,00 indien we je jaarboek per post moeten toesturen naar buitenland.

Foto: Jaarboek 2010

Betalen kan op rekeningnummer: BE07-6528-0401-2066
met vermelding ‘Lidgeld 2010’ of op ons kantoor, Vaartstraat 29 te Balen.

Sinds kort kan je bij erfgoed Balen ‘Vrijetijdscheques’ gebruiken om het lidgeld en
deelname aan activiteiten te betalen. Voor
meer info raadpleeg: www.balen.be

!Grapje!
Mijn stamboom
hangt vol
met eikels...

