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

Nummer 1
Maart 2011 - Mei 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
Jaarmarkt 2011 P.1

Erfgoed Balen vzw

Openingsuren - sluitingsdagen

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

gesloten

13.00 - 16.00
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.

•

Jaarmarkt 2011

•

Medewerkers gezocht

•

Tijdig inschrijven voor
de uitstap naar Halen

Colofon
Redactie:
Vic Berckmans
Richard Vermeulen

Lay-out:
Guy Vanhoof

Vrijdag 8 t.e.m. maandag 11 april: Balen Jaarmarkt
Locatie: Spiegeltent op de parking van ‘De kruierie’
• Vrijdag 8 april: Ontspanningsnamiddag voor de rusthuisbewoners van Balen,
later op de dag seniorenavond, optreden Benny Mols.
• Zaterdag 9 april: vanaf 19u00: Voorstelling Jaarboek 2011, optreden G-Band.
• Zondag 10 april: vanaf 14u00: Praatcafé in spiegeltent, optreden DJ Wannes.
• Maandag 11 april: vanaf 9u30: Praatcafé in spiegelten, optreden Volslank.
Zondag 1 mei: Erfgoeddag 2011

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.

Dinsdag 3 mei: Praatcafé thema ‘Kermissen in de gehuchten’
Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.
Zaterdag 14 mei: uitstap Erfgoed Balen ‘Raakpunt WO1’ Halen (bij Diest)
vertrek: parking ‘De Kruierie’ om 12u30 stipt
inschrijven verplicht! (Zie pagina 3)

ERFGOED
PROGRAMMA BALEN JAARMARKT 2011

BALEN

VRIJDAG
8 APRIL

Ons
Erfgoed
bevat
een schat
aan
informatie

13u30 - 17u30: Ontspanningsnamiddag voor alle
rusthuisbewoners van Balen
19u30 - 23u30: Seniorenavond
Muziek voor namiddag en avond:
Benny Mols (B&M), Balen
18u30 - 19u00: Voorstelling
Jaarboek Erfgoed Balen 2011
Gratis drankje voor iedereen
(18u30 - 19u00) bonnetje aan de inkom
19u00: Oﬃciële opening
jaarmarktactiviteiten Erfgoed Balen
Optreden van de G-Band, Balen
13u30 - 18u00: Spiegeltent open
Gezellig praatcafé
18u00 - 23u00: Optreden van DJ ‘Wannes’,
Balen-Olmen

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 - 2011

Uitstap Halen P.3

PROGRAMMA JAARMARKT 2011
SPIEGELTENT

Activiteiten Erfgoed Balen
Zaterdag 12 maart: Erfgoedwandeling door het centrum (met erfgoedgids)
Locatie: Oud Gemeentehuis om 14u00 stipt
deelname: gratis

Trage wegen P.2

Donderdag 21 april

Donderdag 16 juni

Donderdag 17 november

> In het Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30

MAANDAG
11 APRIL

p/a Oud Gemeentehuis

Interessante
informatie

ZATERDAG
9 APRIL

Geef een stukje Balen cadeau

ZONDAG
10 APRIL

Contact

09u00 - 18u00: Spiegeltent open
Gezellig praatcafé
18u30 - 22u00: Optreden van orkest ‘Volslank’,
het verre Limburg

Trage wegen

Trage wegen zijn paden, wegeltjes of
wegjes voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze brengen je van de ene naar
de andere plek via een veilige, rustige
route die meestal verrassend kort en
slim gevonden is. Het is een verzamelnaam voor paden als buurtwegen,
voetwegen en servituten die allen hun
eigen kader en oorsprong kennen. Ook
spontaan ontstane paden over velden
en achter tuintjes, in een bos,… nieuw
of oud… Ze horen allen tot deze gezellige groep van ‘Trage wegen’.
Balen en Olmen bezitten gelukkig nog
een behoorlijk aantal van deze vaak
knusse, veilige paden. Sommigen nog
vlot toegankelijk, anderen dan weer

Uitstap Halen: In het spoor van “den Grooten oorlog”

helemaal niet.
Maar, kennen we deze wegels nog wel?
Uit het oog, uit het hart?
Geef het kind een naam!
De toeristische dienst nam Erfgoed
Balen en de Olmense Vereniging voor
Heemkunde en Geschiedenis onder de
arm en kwam tot een voorlopige selectie van 20 paden. Deze hebben momenteel een duidelijk statuut en zijn
vlot toegankelijk. De uiteindelijke namen zullen vanaf deze zomer op echte
straatnaambordjes prijken.
Via de website van de gemeente Balen
kon je tot 7 maart mee beslissen over
de namen van deze paden.

Medewerkers gezocht!

Op onze
website
vind je vele
foto’s van
activiteiten
terug via:
fotoalbums

De lezers van ons jaarboek weten dat wij al enkele jaren bezig zijn met het
bespreken van de bewoning in Balen in de periode tussen 1931 en 1947. Om
dit zo volledig mogelijk te kunnen doen en omdat Balen zo uitgestrekt is gebeurt deze bespreking per dorp of per wijk.
Wij zoeken een paar vrijwilligers, die ons hierbij willen helpen. Zij krijgen
van ons een stratenplan en een lijst met alle huisnummers en bewoners van
een bepaalde wijk in die bepaalde periode (1931-1947). Het is de bedoeling
dat die vrijwilligers zoveel mogelijk foto’s en gegevens verzamelen over die
bewuste bewoners, waarvan dus de volledige familiale toestand gekend is.
Het gaat om de volgende wijken:
• Hoolst – Hoolsterberg – Holven
• Steegstraat – Schoor
• Vennen – Kerkhoven
• Berkenbossen – Rijsbergdijk
• Scheps
• ’t Rot
• Molenstraat
• Balen-Wezel

Wie voelt zich geroepen om ons hierbij te helpen?
Wij bezorgen u al de nodige gegevens om in uw wijk aan de slag te gaan.
Neem contact met ons op voor meer uitleg!

Na het succes van de Ieperreis van vorig jaar en het feit dat 2014, herdenkingsjaar van de Eerste Wereldoorlog,
in snel tempo nadert hebben we besloten om in de voetsporen te treden van
onze Balense soldaten. Vanaf 2011 tot
en met 2013 zullen we elk jaar, vanuit
onze erfgoedkring, een reis organiseren
naar de belangrijkste slagvelden waarop
onze Balense soldaten streden en sneuvelden. Tijdens deze reizen zullen we tal
van landschappen, monumenten, musea,
kerkhoven en andere relicten bezoeken
die betrekking hebben op onze Balense
soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Zaterdag 14 mei 2011 Erfgoedreis Halen
De eerste thematische reis die we organiseren gaat richting Halen, op de grens
tussen de provincies Limburg en Vlaams Brabant.
Halen, aan de rand van
het mooie heuvelachtige
Hageland, was op 12 augustus 1914 het droevige
toneel van een verbeten
veldslag tussen de Duitse
cavalerie en verscheidene
Belgische legereenheden.
Deze slag wordt ook wel
eens “De Slag Der Zilveren helmen” genoemd
naar analogie van de Guldensporenslag,
omdat
vlak na de gevechten het
slagveld bezaaid lag met
zilveren helmen van de
Duitse cavaleristen. Tijdens het gevecht
te Halen vond de Balense soldaat Petrus
Van Clemen hier zijn laatste rustplaats.
Daarom vond Erfgoed Balen het een goed
idee om het slagveld van Halen eens een
bezoek te brengen.
We vertrekken met de bus op de parking

van de Kruierie stipt om 12.30h richting
Halen naar het museum “Slag der zilveren
Helmen”. Hier worden we verwacht door
de gids die ons alles zal vertellen over
het museum en de slag te Halen. Na het
museumbezoek zullen we door de gids
uitgenodigd worden tot het degusteren
van een “Halens helmke”, een plaatselijke
appellikeur. Nadat we gesterkt zijn door
de nodige alcohol vertrekken we te voet,
onder leiding van twee jonge Balense
gidsen, voor een 4,9 km lange wandeling
langsheen goed begaanbare en verharde
wegen waar je de nodige uitleg krijgt bij
de belangrijkste monumenten en sites
op ons traject. (enkele bezienswaardigheden: Belgische militaire begraafplaats,
twee monumenten, landschap met holle
en bolle wegen, de talrijke fruitbomen, een
statige hoeve en een
oude watermolen)
Na de wandeling zullen we, waarschijnlijk
moe en voldaan, de bus
opspringen, waarna we
verwacht worden in Halen-Centrum voor een
gezellige nabespreking
met koffie en een stuk
taart.
De vermoedelijke thuiskomst te Balen ligt rond 18.15h. De
deelnameprijs bedraagt
voor leden 12 euro, niet
leden betalen 20 euro.
Inbegrepen in deze prijs: busreis, ticket
museumbezoek, gids, degustatie “Halens helmke”, twee koffie’s per persoon
en een stuk taart.
We hopen op goed weer en alvast tot zaterdag 14 mei.

Deelname
uitstap
Halen
Leden
12€
niet-leden
20€
Zaterdag
14 mei

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.
Betalen kan op rekeningnummer: BE07-6528-0401-2066
met vermelding ‘Lidgeld 2011’ of op ons kantoor, Vaartstraat 29 te Balen.

Foto: Jaarboek 2011

