Erfgoed Balen

Jaargang 8

Erfgoed Balen is verhuisd.

Contact

Eindelijk is de kogel door de kerk… de restauratiewerken aan het Oud Gemeentehuis zijn gestart.
Hierdoor heeft Erfgoed 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:
Vic Berckmans
Richard Vermeulen

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.

Spreker: Sam Van Clemen
In VC De Kruierie
Begin: 20u00
Inkom: gratis

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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•

Erfgoed Balen vzw is
nu ook op Facebook
te vinden.
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Erfgoed Balen is een jaar lang
‘Ambassadeur Heemkunde Vandaag’
Zaterdag 14 november werd tijdens ‘Heemkunde Actueel’, de
jaarlijkse studiedag van Heemkunde Vlaanderen, voor de tweede
keer de titel ‘Ambassadeur Heemkunde Vandaag’ uitgereikt. De
winnaar van de tweede editie, een keuze uit drie genomineerden,
werd onze vereniging.
Met de titel van Ambassadeur wil Heemkunde Vlaanderen innovatieve methodes, originele projecten, inspirerende ideeën, maar
ook begeesterende figuren of verenigingen uit het heemkundig
veld in de kijker plaatsen.

Erfgoed Balen is verheugd met de eretitel. Onze kandidatuur werd ingezonden door Erfgoedcel
k.ERF; we hadden echt niet
verwacht dat onze projecten
zo’n brede uitstraling of bekendheid genieten.

Bezoek onze
vernieuwde
website

Paleografie 2015-2016
Donderdag 21-01-2016

Donderdag 16-04-2015

Donderdag 17-09-2015

Donderdag 17-03-2016

Donderdag 18-06-2015

Donderdag 19-11-2015

Donderdag 18-02-2016

Erfgoed Balen is een jaar lang
‘Ambassadeur Heemkunde
Vandaag’			

De jury loofde Erfgoed Balen en vooral ook onze werkgroep Balen Bevrijd voor hun rol in een
eigentijdse heemkring met jongerenwerking die het lokale erfgoed op een frisse en dynamische
manier naar een breed publiek van senioren, gezinnen, scholen, toeristen, etc. weet te brengen.

Lay-out:
Walter Vermeulen

In dit nummer
Interessante
informatie

Lezing over de Eerste Wereldoorlog
Maandag
30 November
2015

Nummer 3
December 2015 - Februari 2016

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 21-05-2015

Donderdag 15-10-2015

Donderdag 17-12-2015
In VC De Kruierie van 19u30 tot 21u30

Het doet ons in elk geval heel
veel plezier dat jonge mensen
(in het bijzonder de Werkgroep Balen Bevrijd) met deze
eretitel waardering krijgen.
Iets wat nog veel te weinig gebeurt, getuige de vele jongeren
die afhaken bij heemkringen.
We hopen dat de titel Ambassadeur Heemkunde Vandaag
ook andere jonge enthousias- De genomineerden: Erfgoed Balen (werkgroep Balen Bevrijd), Alex Lefevere en Rik Vermeir. (foto: Alex Lefevere)

telingen aanzet om zich op een vernieuwende en eigentijdse manier volop op de lokale erfgoedpraktijk te smijten. Want als jongeren kansen krijgen, kunnen ze echt zorgen voor een
verrijking en een vernieuwende dynamiek binnen erfgoedverenigingen.
Bij Erfgoed Balen zijn ze alvast steeds welkom.
Ter gelegenheid van de uitreiking werd ook een promotiefilmpje gemaakt dat je kan vinden op
de volgende link:
http://www.balen.be/nieuwsdetail/1148/erfgoed-balen-is-ambassadeur-heemkunde-vandaag

In memoriam
Dr. Jos Michiels, erevoorzitter van onze vereniging Erfgoed Balen, overleed geheel onverwacht
in het universitair ziekenhuis te Leuven op 2 november 2015.
Jos was één van de stichters van onze vereniging in 1977. Hij werd ondervoorzitter vanaf het
begin tot 1990. Hij had onmiddellijk een grote invloed op de werking van onze vereniging.
In 1990 werd hij voorzitter; hij bleef dat tot 2001, waarna hij meer dan verdiend het stauut van
erevoorzitter kreeg.
Bijna 30 jaar lang hebben we samen met Jos gewerkt aan de uitbouw van onze vereniging; we
hebben de plaatselijke geschiedenis op de kaart gezet; tal van tentoonstellingen en lezingen
georganiseerd en vooral veel mensen laten kennismaken met hun eigen dorp.
Het is zijn verdienste dat in 1994 in het Oud Gemeentehuis het Kruiermuseum een nieuwe stek
kreeg. Ook het klasseringsdossier en het latere restauratiedossier werden mede dankzij de grote
inzet van Jos gerealiseerd.
Vandaag is de laatste fase bezig van de restauratie. We hadden zo gehoopt dat we onze erevoorzitter zouden kunnen uitnodigen voor de officiële opening van zijn gerestaureerd Oud Gemeentehuis.
Het heeft echter niet mogen zijn; maar zeker is dat we die dag met veel trots zullen terugblikken op Jos.

Kris De Wandeleer (Erfgoed
Balen), Tom Vanleeuwen, Bram
Dierckx en Tim Theunis (Werkgroep Balen Bevrijd).
(Foto: Alex Lefevere).

Lezing over de Eerste Wereldoorlog

Erfgoed
Balen is
ook te
vinden op
facebook

We zijn hem enorm dankbaar voor de
steun waarop we al die jaren mochten rekenen.
Het leven is echter hard, meermaals worden we er mee geconfronteerd en ook nu
moesten wij weer ervaren dat een mensenleven broos en zeer vergankelijk is.

Maandag 30 november 2015
VC De Kruierie - Balen
Spreker Sam Van Clemen
Begin: 20u00
Inkom: Gratis

Jos, we zullen je missen!

Op maandag 30 november 2015 nodigt Erfgoed Balen
je uit voor een boeiende lezing over de Eerste Wereldoorlog. De spreker van de avond is historicus en archivaris Sam Van Clemen.

Namens het bestuur van Erfgoed Balen

Ook voor de Kempen was de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918) een erg bewogen periode. De streek leverde duizenden soldaten aan het Belgische leger en
was vier jaar lang bezet.

We willen graag langs deze weg zijn echtgenote Anny, zijn kinderen, kleinkinderen
en familie oprecht onze deelneming betuigen en hen veel sterkte toewensen bij
dit grote verlies.
Richard Vermeulen
Voorzitter

Spreker: Sam Van Clemen.

In deze lezing zullen thema’s zoals de Duitse inval, het Duitse bezettingsbestuur, de voedselbevoorrading, de grenspassering, het dagelijkse leven, het activisme, het verzet tegen de Duitsers,
de bijdrage aan de Belgische oorlogsinspanning en het einde van de oorlog in november 1918
uitgebreid en rijk geïllustreerd ter sprake komen, met daarbij bijzondere aandacht voor de gebeurtenissen in Balen.

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

Foto: Jaarboek 2015

