Jaargang 8

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).

Redactie:

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.

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

Op de parking VC De Kruierie
Het programma (zie eerste bladzijde)

© Erfgoed Balen v.z.w - 2015

Tentoonstelling
20 april 2015
‘Gevangen door Nacht en Nevel’
tot
Een expo over de Balense politieke oorlogsslachtoffers
2 mei 2015
1945-2015
Waar: VC De Kruierie
Openingsuren VC De Kruierie

Paleografie 2015
Donderdag 15 januari

Donderdag 16 april

Donderdag 17 september

Donderdag 19 maart

Donderdag 18 juni

Donderdag 19 november

Donderdag 19 februari

Donderdag 21 mei

In dit nummer

•

Balen Jaarmarkt

P1

Jaarboek 2015

P2

Tentoonstelling:
Gevangen door Nacht en Nevel

P3

Erfgoed Balen vzw is
nu ook op Facebook
te vinden.

Ontspanningsprogramma in nostalgische
spiegeltent op parking VC De Kruierie
tijdens Balen Jaarmarkt 2015
Erfgoed Balen zorgt van vrijdag 20 tot maandag 23 maart 2015 weer voor een uitgebreid programma voor jong en oud in een nostalgische spiegeltent op de parking van Vrijetijdscentrum
De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1).

Vic Berckmans
Richard Vermeulen
Lay-out:

Nummer 1
Maart - Mei 2015

Interessante
informatie

Balen Jaarmarkt
20-21-22-23
Maart
2015

Erfgoed Balen

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

Activiteiten Erfgoed Balen

Colofon

2015

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

Donderdag 15 oktober

Donderdag 17 december
> In VC De Kruierie van 19u30 tot 21u30

Zo is er op vrijdag 20 maart een ontspanningsnamiddag voor alle rusthuisbewoners van
Balen zodat zij zich even terug in die ‘goeie ouwe tijd’ zullen wanen.
Zaterdag 21 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.
Om 19u00 gaat Balen Jaarmarkt 2015 dan echt van start en
is de tent open voor het grote publiek. Het wordt een spetterende avond opgeluisterd door The Jackets.

Ambiance verzekerd!
Op zondag 22 maart is de spiegeltent open vanaf 13u30,
maar van 15u00 tot 18u00 staat ‘Zakdoek’ op het podium
en diegenen die deze groep al aan het werk hebben gezien
weten dat op tijd komen de boodschap is (geen voorbehouden plaatsen).
Vanaf 19u00 is het de beurt aan DJ Marc B om in de spiegeltent de nodige dansnummers te draaien.
Op maandag 23 maart kan je er al terecht vanaf 9u00. De ganse dag zorgt ‘Music Time’ voor
de nodige muzikale sfeer.

De inkom is telkens gratis.
Info: Erfgoed Balen, tel. 0487/167187, erfgoed@balen.be

Jaarboek 2015

‘Gevangen door Nacht en Nevel’

Inhoud
In de nasleep van het project ‘100 jaar Groote Oorlog’ werden op vraag van
vele bezoekers en geïnteresseerden nog enkele belangrijke teksten en foto’s
bijeen gebracht om op te nemen in het jaarboek 2015.
- ‘Nooit meer Oorlog’, ‘De Groote oorlog in Balen’ en ‘Balen tijdens de
Tweede Wereldoorlog’ zijn drie bijdragen met betrekking tot hoger vermeld project.
- ‘Ach! God, wij gaan in ballingschap’ van de hand van Patrick Sioen vertelt het eigen verhaal van de vluchtelingen van West-Vlaanderen tijdens
de oorlogsjaren 1917-1918.
- Het traditionele artikel over de bewoning in en rond één van de gehuchten of plaatsen in onze gemeente is dit jaar niet opgenomen; in 2016
pikken we hier de draad terug op.
- ‘Balen in 1915’ vertelt ons meer over het Balen van toen.
- Twee merkwaardige schilderijen werden in het begin van de 20ste eeuw
door de kerkfabriek van Sint-Andries verkocht. Een interessante bijdrage over toch wel enkele merkwaardige erfgoedstukken.
- ‘Alcazar’ – wat is de betekenis hiervan? We vroegen het ons al eerder af.
Het antwoord vindt u in dit jaarboek.
- Traditiegetrouw is er ook het overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen, aan de hand van de media informatie, in ons dorp tijdens het
voorbije jaar 2014.
- Afsluiten doen we met enkele foto’s waarvoor we jullie hulp inroepen
….

Nieuw!
Afhalen Jaarboek 2015
Het jaarboek kan enkel nog afgehaald worden vanaf
dinsdag 24 maart aan de balie van VC De Kruierie,
Bevrijdingsstraat 1 te 2490 Balen.

Een expo over de Balense politieke oorlogsslachtoffers
1945-2015
In 2015 wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht en is het 70
jaar geleden dat de Duitse concentratiekampen werden bevrijd.
Hoewel de kampen, zowel in tijd als in ruimte, ver van Balen verwijderd liggen,
reikt de gruwel van de Duitse kampen ook tot binnen de huidige gemeentegrenzen. Talrijke burgers uit de gemeente Balen waren daarbij rechtstreeks
betrokken.
Zij die de verschrikkingen van de kampen overleefden, droegen levenslang het
litteken met zich mee. Vele honderdduizenden mensen lieten echter het leven
in de kampen, zo ook een tiental personen uit onze eigen gemeente. Allen
werden opgepakt door de Duitse politiediensten en weggevoerd als politieke
gevangenen.
Het verhaal van de Balenaren die achterbleven, vormde tot op heden een onbekend hoofdstuk in het Balense oorlogsverleden. Wie waren deze mensen? In
welke kampen verbleven zij en wat is hun persoonlijk relaas?
De expo ‘Gevangen door Nacht en Nevel’ wil
in alle sereniteit stilstaan bij de ontberingen
en het lijden van de personen die de gruwel
van de kampen niet overleefden. Met veel respect krijgen zij opnieuw een gezicht en een
terechte plaats binnen de lokale geschiedenis.
Opdat wij nooit vergeten waartoe de mensheid
in staat is en de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog steeds zullen blijven herinneren.
Never again
Nie wieder
Plus jamais
Nooit meer
‘Gevangen door Nacht en Nevel’ - Een over de
Balense politieke oorlogsslachtoffers
VC De Kruierie – Balen

Word nu lid van onze vereniging!

Foto: Jaarboek 2015

Maandag 20 april 2015 – Zaterdag 2 mei 2015

Een jaarabonnement plus het jaarboek

Inkom Gratis

Jaarboek kost 15 euro (indien zelf afgehaald, vanaf 24 maart aan de balie van
VC de Kruierie)
Jaarboek kost 19 euro (indien opgestuurd in het binnenland)
Jaarboek kost 25 euro (indien opgestuurd in het buitenland)

www.erfgoedbalen.be
www.balenbevrijd.be

Betalen kan op rekeningnummer: BE07-6528-0401-2066
met vermelding ‘Lidgeld 2015’ of in VC De Kruierie, Bevrijdingsstr. 1 te Balen.

Openingsuren VC De Kruierie

Erfgoed
Balen is nu
ook te
vinden op
facebook

