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

Nummer 3
September 2013 - November 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

8.30 -12.00

13.00 - 16.00

Woensdag

gesloten

13.00 - 16.00

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

8.30 -12.00

gesloten

gesloten

13.00 - 16.00

gesloten

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.
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.

Erfgoedcel k.ERF
Zondag
15 september
2013

Redactie:

Collectiedag over eerste Wereldoorlog
Waar: Vrijetijdscentrum De Kruierie Balen
Van: 11u00 tot 17u00

Marena Grobben
Vic Berckmans
Richard Vermeulen

zie blz. 3

Lay-out:
Walter Vermeulen

Uitgegeven door:

Voordracht over China
Zaterdag
19 oktober
2013

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

Waar: Oud Gemeentehuis, Vaartstraat 29 Balen
Begin: 19u00
Spreker: Vic Berckmans, Erfgoed Balen.

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.

Toegang: Gratis
zie blz. 3

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

Donderdag 20 juni

Onze kapellen en kapelletjes P.1

Interessante
informatie

Activiteiten Erfgoed Balen

Colofon

In dit nummer

Donderdag 21 november

> In het Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30

•

Met alle Chinezen ... P.3
Collectiedag over WO I P.3

Erfgoed Balen vzw is
nu ook op Facebook
te vinden.

Onze kapellen en kapelletjes.
Het is intussen al twintig jaar geleden dat Erfgoed Balen, toen nog Heemkundige Kring, een
inventaris maakte van de kapellen en kapelletjes
in Balen. (Zie Driemaandelijks Tijdschrift nr. 54
van maart 1993).
Balen telde toen nog 127 kapellen en kapelletjes
en nu vragen wij ons af hoeveel er daar nog van
overblijven.
In 1993 stelde Jos Michiels, onze toenmalige
voorzitter, nog vast dat onze maatschappij geëvolueerd is naar een zakelijke en technologi-

sche entiteit, waar prestatiedrang en individualisme hoogtij vieren en waar de uitstraling
van de Vlaamse devotie naar de achtergrond
is verdrongen.
Daarom vragen wij ons nu af of onze kapellen en kapelletjes nog een plaats innemen in
deze hoogtechnologische maatschappij. Hebben ze nog zin? Zijn ze nog van belang?
Op deze vragen kunnen wij, heemkundigen,
maar één antwoord geven: Ja, ze hebben nog
zin, ze zijn nog van belang! Ze vormen een
essentieel bestanddeel van onze Vlaamse entiteit. Zelfs iemand die niet echt godsdienstig
is, moet toegeven dat het fenomeen van de
veld- en baankapelletjes een belangrijk onderdeel vormt van onze Kempense samenleving
en getuigt van het diepe geloof van onze ouders en voorouders. Dit diepe geloof verklaart
tevens het feit dat wij zoveel van die bedehuisjes hebben, die trouwens, op een paar
uitzonderingen na, allemaal gebouwd zijn
ter ere van Maria, O.-L.-Vrouw. Het verklaart
eveneens het feit dat al deze kapelletjes door
de bevolking, de buurtbewoners, onderhouden, verzorgd en versierd werden en worden.
Wij doen dan ook een oproep aan de buurtbewoners om deze traditie in ere te houden en
door te geven aan kinderen en kleinkinderen.
Alleen zo kan deze mooie overlevering, dit
Vlaams erfgoed, behouden blijven.

Erfgoed
Balen is nu
ook te
vinden op
facebook

Verder willen wij graag een oproep doen aan
alle mensen van Balen en Olmen om ons te laten weten of er ergens in hun buurt een kapelletje verdwenen of bijgekomen is, zodat wij
onze inventaris kunnen aanpassen. Je kan ons
bereiken op ons e-mailadres: info@erfgoedbalen.be of, tijdens de openingsuren, op ons
telefoonnummer 014 81 37 73.
Wij wachten vol spanning op uw reacties.

Voordracht over China op zaterdag 19 oktober 2013 om 19 uur in het Oud Gemeentehuis, Vaartstraat 29 Balen. Gratis toegang.
Spreker: Vic Berckmans, Erfgoed Balen.
- Hoe lang is de Chinese muur?
- Hoe oud is het terracottaleger?
- Wie was de laatste keizer van China?
Dit zijn maar enkele van de vele vragen die
we aan de hand van fotomateriaal proberen te
beantwoorden.

Erfgoedcel k.ERF
Collectiedag over eerste Wereldoorlog
Samen met regionale partners zoals erfgoedcellen en unieke locaties komt de provincie
Antwerpen naar je toe om jouw verhalen over
WO I online te registreren in de databank Europeana 1914-1918.
Heeft u verhalen, voorwerpen, foto’s of documenten over de Eerste Wereldoorlog, kom dan
naar een van onze Collectiedagen.
Je kan die dag zelf gewoon langskomen of op
voorhand contact opnemen (zeker als je veel
materiaal hebt) op het nummer 03 240 55 61
of via greatwar@provant.be

Collectiedagen WO1
Laat jouw persoonlijke stukje geschiedenis van
de Groote Oorlog digitaliseren!
Samen met regionale partners
zoals erfgoedcellen en unieke
locaties komt de provincie
Antwerpen naar je toe om jouw
verhalen over WOI online
te registreren in de databank
Europeana1914-1918.
Heeft u verhalen,
voorwerpen, foto’s of
documenten over de eerste
Wereldoorlog kom dan naar een
van onze Collectiedagen.
Je kan die dag zelf gewoon
langskomen of op voorhand
contact opnemen (zeker als
je veel materiaal hebt) op het
nummer 03 240 55 61 of via
greatwar@provant.be

Waar: Vrijetijdscentrum De Kruierie Balen

zaterdag 7 september 2013
Erfgoedcel Noorderkempen – De Warande Turnhout
zondag 15 september 2013
Erfgoedcel k.ERF – Vrijetijdscentrum De Kruierie Balen
zaterdag 12 oktober 2013
Erfgoedcel Kempens Karakter – Liers Cultuurcentrum
zaterdag 19 oktober 2013
Nationaal Gedenkteken Fort Breendonk – Fort Breendonk
zaterdag 14 december 2013
Erfgoedcel Kempens Karakter – Kasteel Le Paige Herentals
donderdag 27 februari 2014
Erfgoedcel Mechelen - Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, Mechelen
zondag 2 maart 2014
Kasteel d’Ursel – Hingene

Wanneer: zondag 15 september 2013

zondag 23 maart 2014
Arboretum Kalmthout evap vzw – Arboretum Kalmthout

Van: 11u00 tot 17u00
Met medewerking van Erfgoed Balen
100 jaar Groote Oorlog

Verantwoordelijke uitgever: Joke Bungeneers | Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Erfgoed Balen bezit zelf drie kapellen, nl. de
kapel van ’t Steeg, het kapelletje van Muun
en de kapel van Grees. De laatste jaren werden deze drie kapellen regelmatig door onze
vrijwilligers onder handen genomen om er de
nodige herstellingen aan uit te voeren. Maar
het zijn natuurlijk de buurtbewoners die het
onderhoud, het regelmatig poetsen en versieren voor hun rekening blijven nemen. Wij kunnen hen hier met raad en daad bijstaan en hen
zelfs eventueel financieel ondersteunen.

Met alle Chinezen…

www.antwerpen1914-1918.be

Erfgoed Hoogstraten

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 2013

