Erfgoed Balen

Jaargang 7

Erfgoed Balen is verhuisd.

Contact

Eindelijk is de kogel door de kerk… de restauratiewerken aan het Oud Gemeentehuis kunnen starten.
Hierdoor heeft Erfgoed voor enkele jaren een ‘tijdelijk’ onderkomen in de Balense Bib, VC De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1.
Onze openingsuren zijn hierdoor aangepast:
www.balen.be/contact/1676/erfgoed-balen of op
www.erfgoedbalen.be
Openingsuren - sluitingsdagen

Erfgoed Balen vzw
p/a VC De Kruierie
Bevrijdingsstraat 1
B-2490 Balen
Telefoon :014 74 41 01
E-mail: info@erfgoedbalen.be
www.erfgoedbalen.be
Reknr: BE07-6528-0401-2066

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag

gesloten

14u00 - 17u00

gesloten

13u00 - 16u00

10u00 -12u00
gesloten
gesloten

13u00 - 17u00
13u00 - 16u00
gesloten

Ook open op de 3de donderdag van de maand van
17u30 - 20u30 (Paleografie).

Colofon
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Richard Vermeulen
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Walter Vermeulen
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en
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Maandag
24 nov.

Nummer 3
September-November 2014

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
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.

Activiteiten Erfgoed Balen
13 sep.
tot
21 sep.

2014

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

•

Erfgoed Balen vzw is
nu ook op Facebook
te vinden.

Herdenkingen en tentoonstelling
rond 70 jaar bevrijding van Balen
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Paleografiewerkgroep
verwelkomt graag nieuwe leden!
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Dossier Oud Gemeentehuis
Jaarlijkse uitstap Erfgoed Balen

P.3
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Herdenkingen en tentoonstelling
rond 70 jaar Bevrijding van Balen
Hoewel de gemeente Balen en de toenmalige gemeente Olmen tijdens de Tweede Wereldoorlog
redelijk gespaard gebleven zijn van het oorlogsgeweld, betaalden zij tijdens de bevrijdingsdagen toch nog een hoge tol: in Balen vielen er toen nog 11 burgerslachtoffers, in Olmen nog 8...
Naar aanleiding van ‘70 jaar Bevrijding van Balen’ organiseert Erfgoed Balen (i.s.m. Balen
Bevrijd) een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog en een collectiedag.

Tentoonstelling Balen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tentoonstelling over WO II van 13 t.e.m. 21 september

Waar: VC De Kruierie - Expositieruimte en Polyvalente zaal
Te bezichtigen: maandag tot vrijdag: 14u00 - 20u00
		
zaterdag en zondag: 13u00 - 18u00

Van 13 tot en met 21 september kan je in Vrijetijdscentrum De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1)
een tentoonstelling over WO II en de bevrijding van Balen en Olmen bekijken: de mobilisatie,
de Duitse inval, de bezetting en de bevrijding komen aan bod. Aan de hand van tientallen levensechte mannequins, uniformen, wapens en verschillende insignes krijg je op de tentoonstelling een meer concreet beeld over de Tweede Wereldoorlog. Tevens zullen talrijke unieke documenten, foto’s, bankbiljetten, munten en originele boeken het geheel nog levendiger maken.
Uiteraard gaat de tentoonstelling ook in op de gebeurtenissen van september 1944 in Balen en
Olmen waarbij de Duitse bezetters afrekenden met verscheidene mensen van bij ons.
Je kan de tentoonstelling gratis bezichtigen (openingsuren zie blz. 4).

Collectiedag Balen en Olmen tijdens de Tweede Wereldoorlog
Waar: VC De Kruierie
Begin: 11u00 - 16u00
Jaarlijkse uitstap Erfgoed Balen
Zie blz. 3: inschrijven voor 1 oktober 2014
Vertrek parking VC De Kruierie stipt om 08u15.
Jaarconcert Sinte-Barbaragilde
Waar: VC De Kruierie - Polyvalente zaal
Begin: zaterdag 18 oktober om 20u00
zondag 19 oktober om 15u00
Voordracht: Belgische spionnen tijdens WO I
Waar: VC De Kruierie - Polyvalente zaal
Begin: 19u00

Paleografie 2014
Donderdag 16 januari

Donderdag 10 april

Donderdag 18 september

Donderdag 20 maart

Donderdag 19 juni

Donderdag 20 november

Donderdag 20 februari

Donderdag 15 mei

Donderdag 16 oktober

Donderdag 18 december
> In VC De Kruierie van 19u30 tot 21u30

Collectiedag WOII op zondag 21 september
Om de lokale Balense geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog niet te laten verloren gaan,
organiseert Erfgoed Balen op zondag 21 september van 11u00 tot 16u00 in Vrijetijdscentrum
De Kruierie een collectiedag waar je terecht kan met al je
foto’s, voorwerpen, documenten of verhalen rond WOII.
Een team van medewerkers en experts staat er klaar om al
jouw objecten te fotograferen of
te scannen en je verhalen te registreren. Nadien krijg je je
materiaal terug. Op die manier draag je bij aan het collectief geheugen van de Tweede Wereldoorlog. De toegang is
gratis.
Je kan de collectiedag combineren met een bezoek aan de
tentoonstelling (laatste dag). De collectiedag is een organisatie van Erfgoed Balen, de werkgroep Balen Bevrijd
i.s.m. de Kempense erfgoedcel k.ERF.

Paleografiewerkgroep
verwelkomt graag nieuwe leden!
Gratis deelname aan het ontcijferen en bestuderen van oude teksten (1568 Schepenaktes MolBalen-Dessel) elke derde donderdag van de maand om 19u30 uur in VC DE KRUIERIE!
“En is dat Nederlands?” horen we vaak verbaasd vragen, “ ‘t Lijkt meer Chinees of Arabisch!”
Als je onderstaande tekst bekijkt, zal je die verbazing begrijpen.

Dossier Oud Gemeentehuis
De renovatie/restauratie van het Oud Gemeentehuis
is nu echt dichtbij. Het gebouw is al enkele maanden
niet meer in gebruik.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het leegmaken van het gebouw zodat de restauratiewerken zo
snel mogelijk kunnen beginnen.
De biedingen voor de werken zijn uitgeschreven en
begin oktober dienen ze op het gemeentehuis officieel binnen te zijn.
Van zodra de keuze van aannemer is gebeurd kunnen
de werken normaal van start gaan. Alles hangt dan
af van het orderboekje van de aangestelde aannemer.
Laat ons hopen dat de start van de werken aan het
Oud Gemeentehuis niet te lang op zich laat wachten… .
Ondertussen is het Kruiermuseum eveneens gesloten
tot na de volledige restauratiewerken.
Het kantoor van Erfgoed is, zoals velen al weten,
ondergebracht in één van de lokalen van de Balense
Bibliotheek.
We staan nog steeds ten dienste van de bevolking en
iedereen is ,zoals steeds, welkom.
We houden jullie op de hoogte.

Het handschrift uit het verleden is totaal verschillend van dat van nu, niet alleen wat de vormen
van de letters betreft, ook qua spelling. Eveneens komen in die oude teksten allerlei in onbruik
geraakte samentrekkingen en afkortingen voor. Je leert ook een hele reeks woorden uit de ambtenaarstaal kennen. Gelukkig bestaan er woordenboeken waarin één en ander kan opgezocht
worden, maar dat gebeurt pas als de “wandelende woordenboeken” vinden dat het nodig is.
Als de geschiedenis van onze streek je interesseert, als je je stamboom wil opmaken, of als je
wil gaan speuren in oude archiefstukken van voor 1800, is de kennis van de paleografie onontbeerlijk.
Hoe gaan we tewerk? Eerst probeer je mee te volgen bij het individueel luidop lezen en bespreken van de teksten door de gevorderden. Je ogen wennen langzaam maar zeker aan dat andere
handschrift en zo kan ook jij eerst woorden, dan woordgroepen en zinnen en tenslotte een hele
tekst ontcijferen.
Boeiend die vooruitgang samen te bewerkstelligen!
Hartelijk welkom!

Word nu lid van onze vereniging!
Een jaarabonnement ‘Erfgoed Balen vzw.’
Jaarboek, Nieuwsbrief, enz…
€ 13,00 : Jaarboek afhalen aan balie VC De Kruierie.
€ 17,00 : Jaarboek opsturen per post
€ 21,00 : Jaarboek opsturen per post naar het buitenland.
Foto: Jaarboek 2014

Betalen kan op rekeningnummer: BE07-6528-0401-2066
met vermelding ‘Lidgeld 2014’ of in VC De Kruierie, Bevrijdingsstr. 1 te Balen.

Zaterdag 11 oktober 2014:
Jaarlijkse uitstap Erfgoed Balen
Op zaterdag 11 oktober hebben we een afspraak met de stad Leuven. We gaan er samen met
enkele Leuvense gidsen de mooiste plekjes bezoeken.
Voor eten en drinken hebben we zoals gewoonlijk ook de nodige afspraken gemaakt.
Programma:
09u30:
Ontvangst met een kopje koffie + taart
10u00:
Ontmoeting gidsen.
Erfgoedwandeling met bezoek aan tal van Leuvense bezienswaardigheden
12u30:
Lunch in Salons Georges, Hogeschoolplein 15
14u30:
Geleid bezoek aan de Abdij van Park
Ontmoeting met de gidsen aan het ‘Spreekhuis’
16u00:
Einde van het geleid bezoek
16u30:
Nog een drankje en een broodje… (Transit 50, A. Nobelstraat 50).
Deelname per persoon:
Inbegrepen: bus, inkomgelden, gidsen, koffie, middagmaal en drankje/broodje
Leden Erfgoed Balen:			
€ 45,00
Niet-Leden Erfgoed:			
€ 55,00
Inschrijven:
Inschrijven voor deze uitstap kan door het verschuldigd bedrag te betalen op het secretariaat
van Erfgoed Balen of door overschrijving op rekeningnummer BE07-6528-0401-2066 vóór
1 oktober aanstaande.

Erfgoed
Balen is nu
ook te
vinden op
facebook

