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

Erfgoed Balen

Nummer 1
Maart 2012 - Mei 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
Erfgoed Balen - Balen Jaarmarkt 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
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30 -12.00

8.30 -12.00
gesloten

gesloten

gesloten

13.00 - 16.00
gesloten

13.00 - 16.00

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.
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.

•

De spiegeltent is
opnieuw present!

•

Ontvangst van prachtig
archief.

•

Foto’s over ‘Balen mijn
geboortedorp’.

•

Wie heeft er nog
filmpjes?

•

Heb jij nog info over de
boerenwacht?
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Zaterdag 14 april: Uitstap naar Meerhout - Erfgoedverkenning met plaatselijke gids.

13u30: bijeenkomst aan VC De Kruierie waar we met een oldtimer-bus naar Meerhout vertrekken.
Deelname: 6,00€ per persoon. Vooraf inschrijven verplicht! Plaatsen beperkt.

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.

Zaterdag 12 mei: Uitstap raakpunt WO1, bezoek aan Fort van Lantin en Loncin.

Verantwoordelijke uitgever:

Paleografie 2012

Richard Vermeulen voor
Erfgoed Balen v.z.w.

08u30: vertrek stipt, parking VC De Kruierie.
Inschrijven verplicht. (Inschrijven kan pas vanaf Balen Jaarmarkt 2012)

Donderdag 19 januari

Donderdag 10 mei

Donderdag 18 oktober

Donderdag 15 maart

Donderdag 20 september

Donderdag 20 december

Donderdag 16 februari

© Erfgoed Balen v.z.w - 2012

Donderdag 19 april

Donderdag 21 juni

Donderdag 15 november

> In het Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30

Boerenwacht P.3
Oproep digitalisering P.3

Vrijdag 23 t.e.m. maandag 26 maart: Balen Jaarmarkt
Locatie: Spiegeltent op de parking van De Kruierie

Vrijdag 23 maart:
13u30: ontspanningsnamiddag voor de rusthuisbewoners van Balen, muzikale omlijsting door B&M
Zaterdag 24 maart:
19u00: voorstelling Jaarboek 2012 Erfgoed Balen
19u15: optreden G-Band
Zondag 25 maart:
13u30: gezellig praatcafé, vanaf 18u DJ Wannes
Maandag 26 maart:
09u00: gezellig praatcafé, van 14u tot 20u Misic Time

Uitstap raakpunt Wo1 P.2
Archief Leo Hannes P.3

Activiteiten Erfgoed Balen

Colofon

Fototentoonstelling over Balen P.2

Ons
Erfgoed
bevat
een schat
aan
informatie

Ontspanningsprogramma in nostalgische spiegeltent
op parking VC De Kruierie tijdens Balen Jaarmarkt
Erfgoed Balen zet van 23 tot 26 maart
weer een nostalgische spiegeltent
op de parking van vrijetijdscentrum
De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1) en
zorgt er opnieuw voor een uitgebreid
programma voor jong en oud. Zo is er
op vrijdag 23 maart in de namiddag
een ontspanningsnamiddag voor alle
rusthuisbewoners van Balen zodat zij
zich even terug in die ‘goeie ouwe
tijd’ zullen wanen.
Zaterdag 24 maart wordt om 19u het
nieuwe Jaarboek van Erfgoed Balen
voorgesteld en vanaf 19u15 is er een
optreden van G-Band. Zondag 25
maart is er vanaf 13u30 een gezellig
praatcafé en draait vanaf 18u DJ
Wannes. Op maandag 26 maart kan
je er al terecht vanaf 9u en van 14u
tot 20u is er muziek van ‘Music Time’.
De inkom is telkens gratis.

Nieuw Jaarboek van Erfgoed Balen

Elk jaar met Balen Jaarmarkt geeft
Erfgoed Balen een nieuw Jaarboek
uit. In het Jaarboek 2012 vind je
een bijdrage over de bewoning
in Hoolst en Hoolsterberg tijdens
de periode 1931 tot 1947. Met
betrekking tot ons oorlogsverleden
zijn er bijdragen over de Balense en
Olmense gesneuvelden tijdens WO
I en een bijdrage over ‘pilotenhulp’
tijdens WO II. Verder komen verloren

gegane kerkschatten aan bod en een
bijdrage over recente opgravingen op
de vroegere pastorijsite van de Rijt.
Dit alles wordt aangevuld met een
terugblik op 2011.
Voor 13 euro kan je het Jaarboek
afhalen in de spiegeltent aan
vrijetijdscentrum De Kruierie tijdens
Balen Jaarmarkt of nadien in het
Oud Gemeentehuis (Vaartstraat 29).
Je kan ook betalen met de Balense
Vrijetijdscheque.
Het programmaoverzicht van Erfgoed
Balen tijdens Balen Jaarmarkt vindt u
op laatste pagina van deze nieuwsbrief
onder de rubriek activiteiten.

Archief Leo Hannes
Bijna twee jaar geleden, op 16 maart
2009, overleed Leo Hannes. Hij was toen
88.
Jarenlang werkte hij als leraar aan de Vakschool van Mol, later het Technisch Instituut St.-Paulus. Als licentiaat Germaanse
filologie onderwees hij er niet enkel Nederlands en Engels, maar onder meer ook
geschiedenis en aardrijkskunde.
Reeds lange tijd voor hij met pensioen
ging toonde Leo erg veel belangstelling
voor genealogie. Hij was niet alleen een
kenner en vlot lezer van het Middelnederlands, maar ook zijn vlijtig doorzoeken van akten, archieven, huwelijks- en
doopregisters maakten dat hij binnen het
milieu van de heemkundige kringen en
regionale- en rijksarchieven een autoriteit werd, geprezen om zijn intensief wetenschappelijk werk.
Vorige maand werden wij door de erfgenamen van Dhr. Leo Hannes gecontac-

Uitstap raakpunt WO1:
bezoek aan Forten van Lantin en Loncin
Op zaterdag 12 mei 2012 is er een uitstap in het kader van de herdenkingen
van WOI.
We bezoeken 2 forten die behoorden tot
de 12 forten van de versterkte gordel
rond Luik tijdens WOI.
Eén van die forten was het Fort van Loncin. Het ontplofte op 15 augustus 1914
waarbij 350 mensen omkwamen onder
het puin. Onder de slachtoffers ook een
Balenaar: August Geys.
Het is het enige Belgische fort (ruïne) dat
zijn oorlogswapens uit 1890 heeft behouden.
Het fort Lantin werd in 1888 gebouwd.
In de Eerste Wereldoorlog, bij de Slag om
Luik, gaf het garnizoen van het fort zich
over op 15 augustus 1914, omstreeks 12
uur, kort voor de vernietiging van Fort
Loncin.
Na de oorlog werd het fort niet gewijzigd,
waardoor het perfect bewaard bleef als
voorbeeld van de militaire archeologie

van de negentiende eeuw.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het fort
gebruikt als oefenterrein en schietbaan.
Het fort werd in 1983 overgenomen door
de vzw Les Amis du Fort de Lantin (De
Vrienden van Fort Lantin), nadat het door
de Belgische Landsverdediging was verwaarloosd. De vereniging restaureerde
het fort volledig en sinds 2005 is er een
route met meertalige audiobegeleiding.
Inlichtingen/prijs bij inschrijving.
Inschrijven vanaf Balen Jaarmarkt 2012.

teerd met de vraag of wij geïnteresseerd waren in het archief van hun
vader. Zonder ook maar te moeten
nadenken hebben wij onmiddellijk ‘Ja’
geantwoord.
Zulke uitgebreide archivalia dienen
uiteraard voor het nageslacht bewaard
te worden. Zij bevatten een schat aan
informatie, niet alleen over onze gemeente Balen-Olmen, maar ook over
de ganse regio eromheen.
Maar al te graag hebben wij op enkele
zondagvoormiddagen, samen met Eric
en Luc, dit archief met alle nodige zorg
overgebracht naar een tijdelijke opslagplaats waar het zorgvuldig zal geïnventariseerd worden.
De talrijke boeken en losse documenten krijgen nadien een plaats in ons documentatiecentrum onder de naam ‘Leo
Hannesarchief’.
Erfgoed Balen wenst bij deze de erfgenamen van Leo oprecht te bedanken voor
deze waardevolle schenking.

Leo
Hannes
werd
geprezen
voor zijn
intensief
werk

Oproep digitalisering

Boerenwacht
Tijdens de oorlog 1940-1945 werd er
op verschillende plaatsen in ons land
een boerenwacht opgericht. Die bestond
meestal uit een groepje opgeëiste mannen die ’s nachts de veldgewassen moesten bewaken tegen hongerige plunderaars.
We zijn op zoek naar informatie of er ook
binnen onze gemeente Balen een soortgelijke wacht heeft bestaan.
Graag even een seintje aan:

info@erfgoedbalen.be

Hebben jullie
nog oud filmmateriaal met
betrekking
tot onze gemeente Balen
of Olmen? Het
maakt niet uit
of het 8mm,
super 8 of 16 mm beelden zijn.
Laat het ons weten; kortelings start er een
digitaliseringsactie voor dit filmmateriaal. Wij laten het door jou aangeleverde
materiaal digitaliseren. Jullie krijgen het
vanzelfsprekend terug samen met een digitale kopie. Voor meer info mail naar:

beeldbank@erfgoedbalen.be
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 2012

