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Jaargang 6
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Ons erfgoed bevat een schat aan informatie over ons verleden en vertelt
een onverwacht verhaal over vandaag.

Nummer 1
Maart 2013 - Mei 2013

Om de toekomst te verzekeren zet
Erfgoed Balen zich in om het bedreigde erfgoed, in al zijn verscheidenheid,
te bewaren en openbaar te maken.

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.

In dit nummer

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.

•

Wat doet Erfgoed
Balen tijdens Balen
Jaarmarkt

•

Wie gaat mee op reis
naar de Westhoek?

•

Balense archieven
online beschikbaar

Colofon
Redactie:
Marena Grobben
Vic Berckmans
Richard Vermeulen

Lay-out:

Zaterdag
13 april
2013

Guy Vanhoof

Bezoek tentoonstelling ‘De Tiendaagse Veldtocht van augustus 1831’
(met gidsenbegeleiding)
Samenkomst: om 13u30 stipt aan het ‘Museum Kamp van Beverlo’,
Hechtelsesteenweg 9, 3970 Leopoldsburg
Deelname: Leden: € 1,00
Niet-leden: € 2,00

Uitstap: In het kader van herdenking 100 jaar WOI trekken we er voor de laatste maal op uit naar de Westhoek – Diksmuide. Vooraf inschrijven verplicht!
Samenkomst: Parking VC De Kruierie
Vertrek: 7u45 stipt
Deelname: Leden: €42,00 per persoon Niet-leden: €52,00 per persoon

Verantwoordelijke uitgever:
Richard Vermeulen voor
Erfgoed Balen v.z.w.

Maandag
6 mei
2013

Voordracht: ‘Een jaar vol feesten’
Spreker: Dhr. Bart Lauvrijs
Locatie: Oud Gemeentehuis Balen , 19u30
Toegang/deelname: gratis

Jaarmarktprogramma Erfgoed Balen vzw

Vrijdag
15 maart
2013

Ons
Erfgoed

Zaterdag
16 maart
2013

bevat

aan
informatie

Zondag
17 maart
2013

Paleografie 2013
Donderdag 17 januari

Donderdag 16 mei

Donderdag 17 oktober

Donderdag 21 maart

Donderdag 19 september

Donderdag 19 december

Donderdag 21 februari
Donderdag 18 april

© Erfgoed Balen v.z.w - 2013

Genealogische bronnen online P.3

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.

Reis naar de Westhoek P.2

Spiegeltent op parking Kruierie.

Activiteiten Erfgoed Balen
Zaterdag
30 maart
2013

Jaarmarktprogramma P.1

Interessante
informatie

Donderdag 20 juni

Donderdag 21 november

> In het Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30

Maandag
18 maart
2013

• 13u30 – 17u30 Ontspanningsnamiddag voor alle
Rusthuisbewoners van Balen
		
Muzikale omlijsting: B&M
• 13u30 – 17u30 Ontspanningsnamiddag voor de
Gehandicaptenraad en Ziekenzorg van Balen en
Olmen
		
Muzikale omlijsting: B&M
• 19u00 Officiële opening jaarmarktactiviteiten
Erfgoed Balen
		
Optreden van de ‘The Swing Collection’
• 13u30 – 18u00
		
Tent open – Gezellige praatcafé
• 15u00 – 17u00
		
Optreden van ‘Amiezjumoo’
• 19u00
		
Optreden van ‘The Jackets’
• Vanaf 09u00
		
Tent open – Gezellige praatcafé en…
		
Doorlopend muziek met ‘Music Time’

Genealogische bronnen online in testfase

Reis naar de Westhoek
(Herdenking van de Eerste Wereldoorlog)
Geachte leden,

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

•

Dit
jaar
organiseren
we
onze
laatste
reis
in
het
teken
van
“DEN GROOTEN OORLOG”.
Na onze eerste drie succesvolle reizen
trekken we dit jaar richting Westhoek
naar de streek van Nieuwpoort – Diksmuide, het zwaartepunt van de IJzerslag. De rode draad die doorheen de
reis slingert, is net zoals bij de vorige
reizen het bezoek aan de plaatsen waar
Balense soldaten sneuvelden van wie de
laatste rustplaats ons onbekend is. Het
is een zeer boeiende, leerrijke en ontspannende uitstap geschikt voor de jongeren, maar zeker ook voor de ouderen
onder ons. Daarom organiseren we dit
jaar een rustige, alternatieve trip langsheen het voormalige IJzerfront.
Agenda:
• Vertrek met de bus aan de Kruierie
om 07.45h stipt, sanitaire stop voorzien op de weg heen.
• Rond 10.00h aankomst te Nieuwpoort, aan de site van het monument
van Koning Albert I.
• We krijgen deskundige uitleg over
de onderwaterzetting van de IJzervlakte, “Nieuwpoort memorial to the
missing” en het sluizencomplex.
• Rond 10.40h worden we verwacht
bij rederij “Yzerstar” waar we de boot
nemen voor een meer dan 1,5h durende boottocht op de IJzer richting
Diksmuide. We varen langs talrijke
monumenten en plaatsen die na bijna een eeuw nog altijd nazinderen
in het collectieve geheugen. Op de
boot wordt een drankje voorzien.
• Iets na het middaguur meren we aan
te Diksmuide aan de “Hoge Brug”
waar we een middagmaal nuttigen
in “Hotel St-Jan”: broodmaaltijd met
thee en koffie.

•

•

•

Na het middagmaal nemen we weer
de bus en brengen we een bezoek
aan de Dodengang, het meest tot
de verbeelding sprekende restant
van het IJzerfront. Het vernieuwde
bezoekerscentrum, met aangepast
museum en de gerestaureerde loopgraven dompelen je terug onder in
de periode van ’14- ’18.
Na het bezoek aan de Dodengang nemen we de bus naar de site van het
OLV- hoekje. (Oud-Stuivekenskerke)
Na een korte wandeling (200m van
de busparking) doemen de torenruïne en de herdenkingskapel op.
Na een korte uiteenzetting over
het gehucht Oud-Stuivekenskerke
brengen we in de herdenkingskapel een passende hulde aan “Henri
Vangenechten, geboren te Olmen op
21/12/1891 en soldaat in het 8e linieregiment. Hij sneuvelde te Stuivekenskerke op 22/10/1914. Hij was
de zoon van Victor Vangenechten en
Elisabeth Kaerts. Hendrik huwde met
Wilhelmina Hus en zij woonden op
Rijsberg nr. 129.”
Na het bezoek aan het OLV- hoekje
nemen we weer de bus richting “Hotel St-Jan” waar we de dag afsluiten
met een driegangenmenu.
Moe maar voldaan, zoals gewoonlijk
gezegd wordt, zullen we thuiskomen
rond 20.30h!

Deze uitstap zal doorgaan
ZATERDAG 13 APRIL 2013.

op

Prijs per persoon
Leden Erfgoed: 42 EURO
Niet-leden: 52 EURO
Inschrijven kan tot en met donderdag
4 april zodat wij alles tijdig kunnen vastleggen.

Zoek ons via ‘erfgoed Balen’

De
gedigitaliseerde
parochieregisters
en registers van de burgerlijke stand
zijn in test beschikbaar op de website
search.arch.be. We nodigen u graag uit om
‘mee te testen’!
Wie toegang wil krijgen tot de beelden
moet beschikken over een login en een
paswoord, die gratis kunnen worden aangemaakt.
Om de parochieregisters te raadplegen:
http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
Om de registers van de burgerlijke stand
te raadplegen: http://search.arch.be/nl/
tips/101-burgerlijke-stand
De PR en BS van de gemeente Balen kunnen worden geraadplaagd, zie schermafdrukken hiernaast.
Indien u graag stap voor stap begeleiding wilt om deze archieven
te raadplegen, raad ik u aan om dit
via de website van geneanet te doen.
http://actueel.geneanet.org/index.php/
post/2013/02/De-Belgische-archievenop-het-internet.-Gebruiksaanwzing.html
De microfilms van het Rijksarchief zijn nu
digitaal te bekijken via de computer. U kan
bladeren doorheen deze beelden, in- en
uitzoomen, afdrukken enz...
Er is ook een zoekfunctie aanwezig om gericht op zoek te gaan naar namen en data.
U kan bijvoorbeeld zoeken naar alle namen ‘Aerts’ die geboren zijn tussen 1835
en 1845.
http://search.arch.be
http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand
http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/02/De-Belgische-archieven-op-het-internet.-Gebruiksaanwzing.html

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

