Jaargang 8

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.

In en rond VC De Kruierie
Vanaf 10u00 tot 18u00
Inkom: € 2,50 (kinderen onder 12 jaar gratis)

Vic Berckmans
Richard Vermeulen
Lay-out:
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.
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Bezoek onze
vernieuwde
website

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
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Nostalgie op ‘Volks- en Ambachtenmarkt’
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6 september
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

•

		

Erfgoed Balen is verhuisd.

Nostalgie op ‘Volks- en
Ambachtenmarkt’

P1-P2
P3

Erfgoed Balen vzw is
nu ook op Facebook
te vinden.

Grondige restauratie van Oud Gemeentehuis
Het Oud Gemeentehuis in de Vaartstraat toonde de laatste jaren veel gebreken en was hoogdringend aan renovatie toe. Begin mei is een aannemer gestart met de werken. De bedoeling is om het gebouw terug in haar oorspronkelijke staat te brengen en de toegankelijkheid te verhogen. De volledige
renovatie (binnen en buiten) van dit beschermd monument zal vermoedelijk
tot begin 2017 duren en zal zo’n 1,17 miljoen euro kosten, waarvan zo’n
560.000 euro betaald wordt met subsidies van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.
Grondige restauratie
Er komt een grondige restauratie. Zo komt er opnieuw een inkomdeur aan de
vroegere gevangenis (zie kader ‘Geschiedenis’): dit wordt de hoofdingang.
Op deze manier wordt het gebouw toegankelijker voor minder mobiele mensen, wat moeilijker is bij de huidige inkomdeur met trappen.
Uiteraard krijgt de gevel een grondige
opfrisbeurt en wordt het dak volledig
vernieuwd, net als de toren. De ramen
worden vernieuwd en gerestaureerd en
voorzien van isolerende voorzetbeglazing.
Toegankelijker
Er wordt ook een lift geplaatst om de
toegankelijkheid naar de eerste verdieping te verbeteren. De hoofdtrap wordt
uitgebreid tot de tweede verdieping
waar Erfgoed Balen haar archief en documentatiecentrum zal onderbrengen
in de nieuw ingerichte zolderruimte.
De verwarming en elektriciteit worden
vernieuwd en ook het interieur krijgt
een opknapbeurt: er komt een onthaalbalie, vestiaire, keukentje, nieuwe
archiefkasten,…

Beknopte geschiedenis van het Oud Gemeentehuis
Het Oud Gemeentehuis werd opgetrokken in 1906-1907 op een deel van
de vroegere openbare bleekweide in de Vaartstraat ter vervanging van
het gemeentehuis dat voorheen gelegen was tegen de Sint-Andrieskerk.
Het gebouw is ontworpen door toenmalig provinciaal bouwmeester Jules
Taeymans die, net zoals zijn vader Pieter, veel kerken en openbare gebouwen in de provincie Antwerpen heeft getekend. De bouwstijl van het
Oud Gemeentehuis is een mengeling van neorenaissance (trapgevels en
horizontale lijnen) en neogotiek (spitsboogramen, boogdeuren en torentjes).
Het rechter bijgebouwtje deed dienst als gemeentelijke gevangenis en
werd gebruikt als stelplaats voor de brandweer. De afsluitingsmuur en
het smeedijzeren hekken (ook naar een ontwerp van Taeymans) kwamen
er in 1909. In 1976 werd het huidige gemeentehuis in de Vredelaan in
gebruik genomen en nam de Balense Heemkring (nu Erfgoed Balen) zijn
intrek in het gebouw met een heemmuseum en een heemkundig documentatiecentrum. In 1994 werd het nieuwe ‘Kruiermuseum’ geopend (dat
een beeld geeft van het dagelijkse leven in de Kempen tussen de twee
wereldoorlogen) tegelijk met de ingebruikname van de nieuwe vleugel
achteraan in de tuin. Het Oud Gemeentehuis werd in 2001 beschermd als
monument.

Nostalgie op ‘Volks- en Ambachtenmarkt’
Zondag 6 september 2015
Op zondag 6 september 2015 verwacht Erfgoed Balen weer vele bezoekers
voor haar tweejaarlijkse ‘Volks- en Ambachtenmarkt’. De 11de editie van
deze markt gaat door in en rond ‘De Kruierie’en in de omliggende straten.
Tussen 10u00 en 18u00 demonstreren daar meer dan 70 volks- en oude ambachten hun verloren gegane werkmethodes.
Nostalgie
Oude beroepen zoals de mandenvlechter, de pruikenmaker, de nettenboeter,
de stoelenvlechter, de wolspinner, de barbier, de vlegeldorser, de instrumentenmaker… zullen jong en oud doen terugdenken aan ‘die goeie ouwe tijd’.
Enkele ambachtslui komen zelfs van over de landsgrenzen om hun kunsten
te demonstreren. Ook de smid is opnieuw van de partij en zal weer enkele
paarden van nieuwe schoenen voorzien.
De kunst- en volksambachten zullen de bezoeker aangenaam verrassen met
kantklossen, schilderen, tekenen, glas bewerken, het maken van heksen,
siertegels, keramiek, eigen juwelencreaties, brooddeegfiguren, poppen en
trollen.
Eten en drinken zijn van oudsher ook terug te vinden in het
ambachtsleven, vandaar dat ook
de bieboer, de koekenbakker
en de wijngilde je laten proeven
van onze recente geschiedenis. De sfeer op deze gezellige
markt wordt naar aloude gewoonte opgeluisterd door leuke
muziek.
Ook voor de kinderen zijn er
enkele attracties voorzien.
Toegang: € 2,50 euro (kinderen
tot 12 jaar gratis)
Meer info:
Erfgoed Balen vzw
p/a VC De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1, Balen
tel. 0487/167187
e-mail: info@erfgoedbalen.be of
RichardVermeulen@telenet.be

Word nu lid van onze vereniging!
Een jaarabonnement plus het jaarboek
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)
Foto: Jaarboek 2015

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

Erfgoed
Balen is nu
ook te
vinden op
facebook

