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

Nummer 4
December 2011 - Februari 2012

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
Vrijwilligers maken het verschil 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.

Interessante
informatie
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.

•

vrijwilligers

•

digitalisering

•

geschenkjes

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.

Redactie:
Vic Berckmans
Richard Vermeulen

Lay-out:
Guy Vanhoof

Vrijdag 20 januari: Algemene Statutaire vergadering Erfgoed Balen
Locatie: Oud Gemeenthuis om 18u30
19u00 Nieuwjaarsdrink voor de aanwezigen

Vrijwilligers maken het verschil!
2011 was het Europese jaar van de Vrijwilliger

bevat

Locatie: Oud Gemeenthuis om 19u00
Deelname: gratis

een schat

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.

aan
informatie
Paleografie 2012
Donderdag 19 januari

Donderdag 17 mei

Donderdag 18 oktober

Donderdag 15 maart

Donderdag 20 september

Donderdag 20 december

Donderdag 16 februari
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Ons
Erfgoed

Maandag 7 februari: Voordracht

Donderdag 19 april

Donderdag 21 juni

Donderdag 15 november

> In het Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30

Digitalisering P.3
Stukje Balen cadeau P.3

Activiteiten Erfgoed Balen

Colofon

Dossier Oud Gemeentehuis P.3

Het - bijna - voorbije jaar stond volledig in het teken van de vrijwilliger.
Vrijwilligers zijn erg belangrijk in
onze samenleving. Je vindt ze terug
op alle niveaus van (hulp)organisaties en in de vele verenigingen binnen onze huidige maatschappij.
Vrijwilligers concentreren zich op
hulpvragen die moeilijk of beter
niet geprofessionaliseerd worden of
op allerhande bestuurs-, organisatie- en vergadertaken in het verenigingsleven. Veel van die taken vergen
luisterbereidheid en maatschappelijk
engagement.

Maar waar moeten wij ons op focussen?
Vooreerst moeten we stellen dat
werven van vrijwilligers een continu
proces is. Maar het behouden van de
vrijwilliger is een nog veel belangrijker proces. Herken vooral ook het
soort vrijwilliger: een vrijwilliger die
specifiek geïnteresseerd is in de activiteiten van de vereniging, een vrijwilliger die een handje wil toesteken
bij de activiteiten, een vrijwilliger die
teksten schrijft, een freelance vrijwilliger of een echte ‘allrounder’.
Echt belangrijk om te weten.

Onze vereniging, Erfgoed Balen, mag
bogen op een ganse rits vrijwilligers. Onze vrijwilligers verdienen
een pluim. Een dankbare blik en een
vriendelijk woord zijn meestal voldoende om hen weer te motiveren daarvoor doen ze het!
Omwille van het feit dat we in Balen
een goede vrijwilligerswerking hebben en dat we ook de verjonging
binnen deze werking kunnen aantonen werd ik als voorzitter van Erfgoed Balen de laatste maanden een
paar maal gevraagd door Heemkunde Vlaanderen om mee te debatteren
over het fenomeen vrijwilligers. Een
uitermate leerrijke ervaring.

Om de vrijwilliger te behouden moeten we hem vooral waarderen, stimuleren, motiveren en … vul zelf maar
aan.
Enkele punten die wij als Erfgoed Balen belangrijk vinden om vrijwilligers
te motiveren en te stimuleren.
◑ Geef de vrijwilliger persoonlijke
aandacht. Informeer eens hoe het
met hem/haar gaat.
◑ Organiseer minimum eenmaal per
jaar een gezellige bijeenkomst voor
de vrijwilligers. Zo ontmoeten ze elkaar, kunnen wat van elkaar opsteken en hebben het goed gevoel om
bij een groep te horen.

Onze
vrijwilligers
verdienen
een pluim

◑ Zorg voor een gezamenlijk en/of individueel overlegmoment. Laat vrijwilligers meepraten en luister naar hun
ideeën.
◑ Bekijk regelmatig met de vrijwilliger
of diens takenpakket nog naar wens
is. Wil de vrijwilliger nieuwe ervaringen opdoen? Kortom zorg dat iedereen op de goede plek zit.
◑ Zorg voor voldoende werkzaamheden en duidelijkheid over die werkzaamheden. Het is frustrerend wanneer de vrijwilliger niet weet wat hij
kan doen of niets te doen heeft.
◑ Kom afspraken en beloften na, ook
ten aanzien van de inhoud van het takenpakket.
◑ Zorg voor voldoende begeleiding.
Vrijwilligers moeten in ieder geval altijd bij iemand terecht kunnen met
hun vragen.
◑ Neem de vrijwilliger serieus, dus
ook zijn inbreng.
◑ Zorg dat je zelf enthousiast bent
over je werk en de organisatie, anders
kun je dat ook niet overbrengen.
◑ Uit je waardering, laat een vrijwilliger weten dat je zijn werk goed vindt.
◑ Noem in je publicaties het belang
van vrijwilligers voor de organisatie.
◑ Informeer vrijwilligers tijdig over
ontwikkelingen. Het is heel vervelend
om van veranderingen op de hoogte
gesteld te worden via andere personen
of externe bronnen.

Dossier
Oud Gemeentehuis

Met deze punten voor ogen moet onze
vereniging de volgende decennia het
niveau van de vrijwilligers trachten te
behouden. Dat we op de goede weg
zijn bewijst het aantal vrijwilligers van
vandaag. Wij beschikken over vrijwilligers van elke soort… allemaal uit het
goede hout gesneden.
Als voorzitter van Erfgoed Balen wil ik
vandaag dan ook met veel respect een
eresaluut brengen aan al die toffe vrijwilligers binnen onze vereniging want:
Vrijwilligers maken echt het verschil!
Richard Vermeulen
Voorzitter Erfgoed Balen vzw

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!

De renovatie van het Oud Gemeentehuis
is weer een stapje dichterbij!
Het dossier (goed dik en zwaar) ligt momenteel op het kabinet van de Vlaamse
minister voor Patrimonium (beheer en
bescherming onroerend erfgoed) Geert
Bourgeois.
We wachten vol ongeduld op zijn handtekening!
Wij, Erfgoed Balen, blijven ons uiterste
best doen om het Oud Gemeentehuis,
één van de mooiere gebouwen in onze
gemeente, binnen enkele jaren een nieuw
leven te geven.

Geef een stukje Balen
De eindejaarsdagen komen eraan! Tijd
voor een cadeautje van de Sint, onder
de kerstboom of gewoon een pakje op
nieuwjaarsdag.
We bieden jullie een gans gamma van interessante lectuur over je eigen gemeente of geboortedorp.
Als streekdrank hebben wij onze nieuwe
jeneverkruik gevuld met een schitterde
zachte graanjenever.
Stap even binnen op ons secretariaat of
in de Kruierie; het stukje Balen ligt er
voor jou klaar!

Digitalisering
Erfgoed Balen is momenteel bezig met
een vrij groot digitaliseringsproject. Heb
jij beeldmateriaal (foto, dia, film) of archieven (documenten) die de moeite
waard zijn om te bewaren voor de toekomst? Geef ons dan een seintje en we
nemen zo snel mogelijk met jullie contact op.

Word nu lid van onze vereniging!
Een jaarabonnement ‘Erfgoed Balen vzw.’
Jaarboek, 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 2012’ of op ons kantoor, Vaartstraat 29 te Balen.

Foto: Jaarboek 2011

