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

13.00 - 16.00

gesloten

13.00 - 16.00

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.
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.

•

Balen Jaarmarkt 2013

•

Erfgoed Balen geeft
een nieuw boek uit

•

Wat vinden we in
Scheps?

•

U kan ons vinden op
facebook en twitter.
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Woensdag 23 januari 2013: Algemene vergadering Erfgoed Balen vzw
Locatie: Oud Gemeentehuis, 19u00
Maandag 4 februari 2013:
Voordracht: ‘Neen, mijnheer de Commies, ik heb niets aan te geven…’
Spreker: Richard Vermeulen
Locatie: Oud Gemeentehuis Balen, 19u30
Toegang/deelname: gratis
Maandag 4 maart 2013:
Voordracht: ‘Een familiegeschiedenis samenstellen’
Een familiegeschiedenis maken is meer dan een stamboom maken. Het is
zoveel mogelijk een verhaal bouwen rond de personen uit je stamboom.
Hoe pak je dat aan? Hoe verwerk je dat tot een mooi boek?
Spreker: Frans Renaerts uit Mol-Wezel
Locatie: Oud Gemeentehuis Balen, 19u30
Toegang/deelname: gratis

Donderdag 17 januari

Donderdag 16 mei

Donderdag 17 oktober

Donderdag 21 maart

Donderdag 19 september

Donderdag 19 december

Donderdag 21 februari
Donderdag 18 april
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Ons

Donderdag 20 juni

Donderdag 21 november

> In het Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30

Facebook en twitter P.3

Nostalgische spiegeltent
op parking VC De Kruierie tijdens Balen Jaarmarkt 2013
Erfgoed Balen zet van 15 tot 18 maart 2013
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 15 maart in de
namiddag een ontspanningsnamiddag voor
alle rusthuisbewoners van Balen zodat zij
zich even terug in die ‘goeie ouwe tijd’
zullen wanen.
Programmaoverzicht:

Erfgoed
bevat
een schat
aan
informatie

Paleografie 2013

Nieuwjaarswensen P.2
Buurtwegen in Balen en Olmen P.3

Activiteiten Erfgoed Balen

Colofon

Opgravingen in Scheps P.2

Zaterdag 16 maart wordt vanaf 13u30 de
tent opnieuw opengezet voor een goed doel:
een leuke ontspanningsnamiddag voor de
mensen van de Balense Gehandicaptenraad
en de mensen van Ziekenzorg Balen.
Vanaf 19u is de tent open voor het grote
publiek. Een prachtige muzikale act zal
Balen Jaarmarkt 2013 echt van start laten
gaan…. ambiance verzekerd!.
Zondag 17 maart zijn de deuren open vanaf
14u en om 15u staat ‘Amiezjumoo’ op het
podium in de spiegeltent.
Vanaf 19u is het de beurt aan de oude
getrouwe G-band.
Op maandag 18 maart kan je er al terecht
vanaf 9u. De hele dag zorgt ‘Music Time’
voor de nodige muzikale sfeer.
De toegang is telkens gratis.

Zoekt u een
origineel
geschenk?
Wij hebben
iets...

Nieuwjaarswensen
Het jaar loopt weer op zijn einde en wensen
voor een nieuw jaar zijn weer aan de orde.
Hoe kan men iedereen die Erfgoed en Heemkunde nauw aan het hart ligt het beste wensen?
Door
een
versje
uit
het
archief?
Door een kaartje uit het archief?
Wij dachten van wel.

Olleke bolleke
rebussolleke
olleke bolleke knol
doe de glaasjes nog eens vol
drink ze uit met heel veel zwier
ik wens je een jaar vol plezier

Uitgave ‘Buurtwegen in Balen en Olmen’
Voor heel bijzondere mensen
dit gedicht met fijne wensen
Een goede gezondheid
en bergen van geluk
Voorzien van veel gezelligheid
een heel jaar aan een stuk
Wij wensen jou en hen die jou omringen
Het allerbeste voor het Nieuwe Jaar
Geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal liefde voor elkaar
Een klein stapje is het van 2012 naar 2013
365 spiksplinternieuwe dagen
Om te genieten van mooie dingen

Buurwegen is de algemene naam… Trage wegen zijn de 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 buurtwegeltjes, 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. Sommige nog vlot toegankelijk,
andere dan weer helemaal niet.
Maar, kennen we deze wegels nog wel? Uit het
oog, uit het hart?
Deze maand is het boek ‘Buurtwegen in Balen
en Olmen’ beschikbaar; een prachtig eindejaargeschenk voor iedereen die Balen beter
wil leren kennen…

Voor familie, vrienden en
kennissen hebben wij voor jou
ook het juiste geschenk. Keuze
uit tal van boeken en natuurlijk
de Balense Kruierjenever….

Prijs: 45,00€
Eventuele verzendingskosten: +10,00€

Korte archeologische inspectie in de omgeving van
Schepsmolen te Balen
Naar aanleiding van de afbraak van een woning op de plaats van de vroegere Schepsmolen werd door Erfgoed Balen geïnformeerd
of op die plaats niet een proefopgraving kon
gebeuren.
Op Sinterklaasdag 2012 werd te Scheps een
korte proefopgraving uitgevoerd door 2 archeologen in opdracht van het Provinciebestuur van Antwerpen.
Scheps watermolen, genoemd naar het gehucht Scheps te Balen, bestond met zekerheid
in 1445 maar is vermoedelijk nog veel ouder.
Hij werd door de volksmond ‘Het Zwaddergat’
genoemd en stond op de Grote Neet, honderd
meter voor de samenvloeiing met de Hoofdgracht. De laatste eigenaar, Jan Petrus Peeters
(daarom ‘Sjampeer’ genoemd), had deze watermolen van Weckx gekocht; hij bezat ook al
een windmolen in Schoor.
Omwille van de economische achteruitgang
van de molens en de slechte staat waarin
Schepsmolen verkeerde, heeft men de molen
in 1905 afgebroken.
De resultaten van de opgravingen (veel werd
er niet gevonden) zijn later beschikbaar bij
Erfgoed Balen.

Overhandiging van het boek aan burgemeester Johan Leysen.

Auteur Annelies Delnooz.

Zoek ons via ‘erfgoed Balen’
Word nu lid van onze vereniging!
Een jaarabonnement ‘Erfgoed Balen vzw.’
Jaarboek, Nieuwsbrief, enz…
€ 13,00 : zelf afhalen op het secretariaat.
€ 17,00 : opsturen per post
€ 21,00 : opsturen per post naar het buitenland.
Betalen kan op rekeningnummer: BE07-6528-0401-2066
met vermelding ‘Lidgeld 2013’ of op ons kantoor, Vaartstraat 29 te Balen.

Foto: Jaarboek 2012

