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

Nummer 3
September 2011 - November 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
Genealogische ontmoetingsdag 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

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.

•

stamboom maken

•

Balense jenever

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.
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Zaterdag 8 oktober: Erfgoedfietstocht Balen (met gids)
Locatie: Samenkomst aan het Oud Gemeenthuis om 14u00 stipt
Deelname: gratis
Dinsdag 8 november: Praatcafé thema ‘Wintergroenten van vroeger’
Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.
Zaterdag 3 december: Filmavond
Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.
Deelname: gratis
Zondag 4 december: Genealogische ontmoetingsdag
Locatie: Kruierie, van 10u00 tot 17u00.
Dinsdag 13 december: Praatcafé thema ‘Nieuwjaarswensen’
Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.

Donderdag 20 januari

Donderdag 19 mei

Donderdag 20 oktober

Donderdag 17 maart

Donderdag 15 september

Donderdag 15 december

Donderdag 17 februari
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Ons
Erfgoed
bevat
een schat
aan
informatie

Paleografie 2011

Donderdag 21 april

Donderdag 16 juni

Donderdag 17 november

> In het Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30

Kapel Grees P.3

Zondag 4 december
Genealogische ontmoetingsdag

Activiteiten Erfgoed Balen

Colofon

Nieuwe Jeneverfles P.2

Interessante
informatie

Op zondag 4 december organiseert Erfgoed Balen opnieuw een
genealogische ontmoetingsdag in
de Kruierie. Je kan er die dag van
10u00 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 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.
We hopen op jullie aanwezigheid!

Nieuwe Jeneverfles: streekdrank in nieuw jasje
Erfgoed Balen heeft al gedurende heel wat jaren een jenever als
streekdrank.
Buiten bierbrouwerijen, denk hier
maar aan brouwerij ‘Den Engel’,
brouwerij ‘De Kroon’ en de brouwerijen te Schoor en op de Berg
(brouwerij Van Dingenen), bezat
Balen vroeger ook enkele sterkedrankslijterijen.
Naar aanleiding van dit culinair
historisch verleden heeft Erfgoed
Balen getracht om enkele eigen
streek-drankproducten te introduceren.
Het eigen streekbier ‘De Balense
Kruier’ heeft echter maar een kort
bestaan gekend. Het biertje werd
gedurende enkele jaren via de
plaatselijke horeca aangeboden.
De Balense Kruierjenever is echter
al vele jaren een welgekend ‘witteke’.
Vanaf 15 oktober krijgt de Balense

‘sterke’ streekdrank een nieuw
jasje aangemeten. De stenen kruik
is voorzien van nieuwe opdruk.
De belangrijkste kenmerken van
de vroegere opdruk, het Oud Gemeentehuis en de Balense Kruier,
blijven echter behouden. Het nieuwe logo van Erfgoed Balen werd in
kleur bijgevoegd.
De inhoud van de kruik, een
smaakvolle zachte graanjenever,
blijft vanzelfsprekend van dezelfde
kwaliteit.
De prijs voor deze nieuwe stenen
kruik, gevuld met 75cl Balense
Kruierjenever, wordt lichtjes aangepast. De nieuwe meerkleurenopdruk maakt dat de nieuwe kruik
vanaf 15 oktober 2011 15 euro per
fles zal kosten (wat een eerlijke
prijs is voor een waardig streekproduct).
Alvast een aanrader voor de snel
naderende feestdagen….

Kapel van Grees (Hulsen) nog even in de steigers
Wie regelmatig langs de kapel van
Grees-Hulsen passeert zal al gemerkt
hebben dat er nog steeds renovatiebeweging is.
Erfgoed Balen heeft 2 jaar geleden het
initiatief genomen om met eigen vrijwilligers de nodige renovatiewerken
uit te voeren aan het bedehuisje.
Volgende werken werden reeds uitgevoerd:
• het vervangen van de ramen en de
deuren
• het vervangen van de blauwsteen
aan de ingangsdeur
• het renoveren van het bestaande
ijzerwerk voor ramen en deuren
• De vloeren werden volledig vervangen
• Het altaartje en de inboedel werden gecontroleerd en daar waar
nodig gerenoveerd of gerestaureerd
• Schilderwerken

Nog uit te voeren werken:
• Buitenmuren: voegwerk en bepleistering
• Waterafvoer dak
De finale afwerking komt er zeker
voor mei 2012.
Deze herstellings- en renovatiewerken aan niet geklasseerde klein-momumenten kosten natuurlijk geld.
Erfgoed Balen wil er echter voor blijven zorgen om, met de hulp van het
gemeentebestuur en de nodige sponsors, het ‘klein patrimonium’ binnen
de gemeente Balen-Olmen in al zijn
glorie te bewaren.
Niet alleen kapellen maar tal van andere belangrijke bezienswaardigheden verdienen een lang leven!
Voor het project ’Kapel Grees’ hebben vooral onze eigen vrijwilligers en
het gemeentebestuur ons een grote
stap vooruit geholpen bij de renovatieplannen voor deze kapel.
Alvast bedankt daarvoor.

Medewerkers gezocht!
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 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 we samen
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 samen met één van
onze medewerkers aan de slag te gaan. Neem contact met ons op voor
meer uitleg!

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

