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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.
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.
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Brochure
Interessante informatie:
• Project September
1944
• Recepten uit het
kookboek van ons
moemoe
• Fietstocht
• Foto’s inscannen

In dit nummer:

Zondag 7 september : Fietstocht
Fietstocht met gidsenbegeleiding langsheen het oorlogsverleden van Balen.
Vertrek : Oud Gemeentehuis Balen om 14u00
Deelname : 2 euro (drankje inbegrepen)

Project September
1944

1

Uit het kookboek

2

van ons moemoe

Zondag 7 tot donderdag 11 september : Tentoonstelling
“Wereldoorlog II in de kijker”, tentoonstelling naar aanleiding van de herdenking van
de burgerslachtoffers te Balen en Olmen tijdens WOII.
Locatie : Oud Gemeentehuis
Toegang : gratis
Open : Zondag 7 september van 10u00 tot 19u00
De andere dagen tijdens de openingsuren van het secretariaat of
op afspraak.
Donderdag 2 oktober : Bezoek tentoonstelling “Balen tijdens WOI”
O.l.v. een gids. Samenkomst PC Balen (Gustaaf Woutersstraat 29) om 18u30.
Toegang : gratis

Paleografie 2008
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

18 september
16 oktober
20 november
18 december

September - November 2008

Project “September 1944”

Activiteiten Erfgoed Balen

Lay-out:
Guy Vanhoof

Nieuwsbrief

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

Project September
1944

2

Onbekend is …
verloren

3

3
Foto’s voor de
toekomst bewaren

Op vraag van het gemeentebestuur geeft Erfgoed Balen sinds
enkele jaren een presentatie over
het Balense oorlogsverleden aan
de leerlingen van het 6e jaar uit de
Balense basisscholen. Alle leerlingen worden uitgenodigd om deel
te nemen aan de jaarlijkse Malou –
herdenking in september. Om hen
goed voor te bereiden op de herdenkingplechtigheden werkte
Erfgoed Balen een ‘lesuur op
locatie’ uit over de oorlogsgebeurtenissen in onze gemeente (BalenOlmen).
Omdat de hierbij gebruikte presentatie educatief vrij goed in mekaar stak werd deze ingediend bij
het project 20x1500 euro van
VCM (Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw) om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie. De presentatie werd geselecteerd; Erfgoed Balen werd als
één van de laureaten beloond met
een toelage van 1500 euro.
Een heel jaar lang werkte Erfgoed
Balen aan een nieuwe versie met
de bedoeling het werk in brochurevorm aan de leerlingen aan te
bieden. De brochure is uitgegroeid

tot een 60 pagina’s tellend werk
met vele foto’s en illustraties over
de oorlogsgebeurtenissen in onze
gemeente.
Tentoonstelling
Om de voorstelling van de nieuwe
schoolbrochure extra in de kijker
te zetten organiseert Erfgoed
Balen van zondag 7 tot donderdag
11 september een tentoonstelling
over de Tweede Wereldoorlog in
het Oud Gemeentehuis te Balen.
Op de expositie zijn voorwerpen
en archiefstukken te bekijken uit
de privécollecties van Tim Theunis, Bram Dierckx en Tom Vanleeuwen. Zij zijn alle drie jonge
verwoede verzamelaars van allerlei
oorlogsmateriaal.
De tentoonstelling bevat o.a. wapens, uniformen, helmen, sierdolken, kranten, vlugschriften, armbanden, medailles, uniformstukken, boeken, munten, tijdschriften, postzegels, rantsoeneringzegels, bankbiljetten, brieven, foto’s
… kortom alles wat er op een tentoonstelling met betrekking tot
het oorlogsverleden moet aanwezig zijn.
Wordt vervolgd op pagina 2.
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Onbekend is … verloren voor het nageslacht

Project “September 1944”
Fietstocht

Fietstocht op 7 september

Op zondag 7 september
organiseert Erfgoed Balen
e v e n e e n s
e e n
‘gezinsfietstocht’
langs
de verschillende oorlogsmonumenten
doorheen
de
gemeente
BalenOlmen. De fietstocht vertrekt stipt om 14u00 aan
het Oud Gemeentehuis
en is slechts 22 km lang.
De tocht gaat, onder lei-

ding van een huisgids,
langs de monumenten en
plaatsen waar het Balense
en Olmense oorlogsverleden zich destijds afspeelde. Onderweg wordt er
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natuurlijk een stop ingelast om onder andere iets
te consumeren.

Bewaring van

Info: De inschrijving voor
de fietstocht bedraagt 2
euro, drankje inbegrepen)

erfgoed, hoe
kleinschalig ook,
is een
overwinning
voor de
toekomst.

Uit het kookboek van ons moemoe :
Visch is gezond en
goedkoop! - Paling in ’t
groen:
Snijd middelmatige palingen in stukjes van 5 cm
ongeveer. Laat ze eventjes opkomen in een weinig water met witten
wijn, peper en zout.

Vlaamsche
poffertjes mooi
bruin en
knappend
bakken en dan
rijkelijk
bestrooien met
suiker.

Kuisch 300 gr. zurkel,
een weinig peterselie en
kervel. Spoel goed, zet
op het vuur met een weinig water. Laat eenige
minuten stoven.
Laat
uitdruppen en steek door
de teems.
Laat 50 gr. Solo bruineeren in een kastrol, leg de
paling er in. Doe er peper en zout op en het
groensel en laat stoven
met het deksel op tot de
paling gaar is. Draai er
dan 1 of 2 eierdooiers in.
Paling in ’t groen wordt
warm
gegeten
maar
meestal koud
Tomaten met spinazie:
Neem een kilogram tomaten, ge zult er negen of

tien hebben volgens de
dikte. Snijd ze open aan
den kant van het steeltje
om de zaadjes te verwijderen.
Strooi er zout
binnenin en laat ze goed
uitlekken in een teems.
Vul de tomaten met spinaziepurée – een overschotje van den vorigen
dag kan ook dienen.
Strooi daarop een weinig
geraspte kaas, boter en
brood – in zachten oven
tot de tomaten malsch
zijn.
Bereid intusschen rijst in
gezouten water gaar gekookt. Voeg er boter bij,
een eetlepel per tweehonderd vijftig gram rijst en
ook honderd gram geraspte gruyère. Meng en
houd warm.
Schep de rijst in ’t midden van een schotel,
rondom de tomaten en
dien zeer warm op; alzoo
kunt u vleesch weglaten
en in den Zomer houdt
men daar soms van.

Vlaamsche poffertjes:
Laat een half kilo aardappelen koken en uitdruppen. Steek ze door een
teems, en vermeng met
het moes een flink greepje kaneel, honderd gram
meel, honderd gram boter, twee eierdooiers,
honderd gram poedersuiker, en eindelijk het tot
sneeuw geklopt wit van
de twee eieren.
Neem
van dit grondig bewerkt
deeg lepel na lepel, en
doop het in zeer heet
frituurvet.
Laat mooi
bruin en knappend bakken, en bestrooi rijkelijk
met suiker; dien op in
een ronden schotel. Dien
tevens jam of siroop van
aalbessen op.

Wie kan ons vertellen wie er op deze foto staat? Laat het ons weten via e-mail of
op ons secretariaat

Wil je je foto’s bewaren voor de toekomst?
Erfgoed Balen scant jouw
waardevolle foto’s in en
bewaart die scans in een
archief. Zo blijft de originele foto in het bezit van
de eigenaar en belanden
ze digitaal in het archief
van de gemeente Balen.
Alle foto’s zijn welkom,
zowel oude als nieuwe.
Ook foto’s en archieven
van bestaande en niet
meer bestaande vereni-

gingen worden aanvaard,
alsook alles over speciale
gebeurtenissen in je familie, je wijk of je dorp
komt in aanmerking om
bewaard te worden.

We zijn op zoek naar foto’s over
het onderwijs te Balen!
Erfgoed Balen organiseert in juni 2009 een
tentoonstelling over het
onderwijs te Balen. Deze
expositie moet de bezoeker een duidelijk beeld
geven van de Balense
onderwijsgeschiedenis,
aan de hand van talrijke
foto’s en documenten

(klasfoto’s, schoolactiviteiten, rapporten, e.a….).
Vandaar deze oproep
naar de ganse Balense
bevolking om foto’s en
documenten in verband
met dit thema uit de archiefdozen of van zolder
te halen.

Wil je je foto’s ter beschikking stellen? Neem
dan met ons contact op.
Wij scannen jouw waardevolle foto’s en documenten in en bewaren
die scans in een archief.
Zo blijft de originele foto
in het bezit van de eigenaar.

Tentoonstelling
- juni 2009 -

