Erfgoed Balen

Jaargang 9

Erfgoed Balen is verhuisd.

Contact

De restauratiewerken aan het Oud Gemeentehuis
schieten goed op.
Erfgoed heeft nog steeds 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

gesloten

14u00 - 17u00

gesloten

13u00 - 16u00

10u00 -12u00

Donderdag
Vrijdag

gesloten
gesloten

13u00 - 17u00
13u00 - 16u00
gesloten

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

2016

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

Nummer 1
Maart - Mei 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.

In dit nummer

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.

Redactie:
Vic Berckmans
Richard Vermeulen

Walter Vermeulen

Dinsdag

10u00 tot 20u00

Uitgegeven door:

Woensdag

10u00 tot 20u00

Lay-out:

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.

© Erfgoed Balen v.z.w - 2016

10u00 tot 17u00

Zaterdag

10u00 tot 16u00

Het komt zeker in orde!

Interessante
informatie
•

Donderdag 21-01-2016

Donderdag 21-04-2016

Donderdag 15-09-2016

Donderdag 17-03-2016

Donderdag 16-06-2016

Donderdag 17-11-2016

Donderdag 19-05-2016

P3

Aan de nieuwe bestemming voor het gebouw wordt hard gewerkt. Samen met het gemeentebestuur denken we na hoe we het gerestaureerde gebouw volledig kunnen integreren in het
sociale en culturele plaatje van onze gemeente.

Paleografie 2016
Donderdag 18-02-2016

Erfgoed Balen archiveert

Het komt dus allemaal goed met dit mooie gebouw; dit jaar zal het zeker klaar zijn.

Donderdag 10u00 tot 20u00
Vrijdag

P2

Maar ook binnenin het gebouw wordt er zeer hard gewerkt. Nieuwe elektriciteit en verlichting,
nieuwe verwarming en nieuwe bepleistering zijn bijna volledig klaar. Vloeren, muren en plafonds worden stelselmatig hersteld of vernieuwd.
Zelfs de nieuwe ‘proefkleuren’ voor de muren, deuren en ramen zijn reeds voorgesteld.

Het jaarboek kan worden afgehaald
aan de balie van VC De Kruierie.
14u00 tot 20u00

Balen Jaarmarkt weer succesvol

De werken aan het Oud Gemeentehuis schieten echt goed op. Het gebouw krijgt meer en meer
zijn oude vorm; de nieuwe gerestaureerde toren, het nieuwe voegwerk en ook vooral het
nieuwe dakwerk zijn al duidelijk zichtbaar in het straatbeeld.

Jaarboek 2016

Maandag

P1

Status Oud Gemeentehuis

Activiteiten Erfgoed Balen

Colofon

Status Oud Gemeentehuis

Donderdag 20-10-2016

Donderdag 15-12-2016
In VC De Kruierie van 19u30 tot 21u30

Werken
Oud Gemeentehuis
zitten op schema.

Erfgoed
Balen is
ook te
vinden op
facebook

Balen Jaarmarkt 2016 weer succesvol!

Erfgoed Balen archiveert!

Van vrijdag 11 tot maandag 14 maart 2016 was het weer Balen Jaarmarkt; een evenement dat
men binnen, maar ook meer en meer buiten onze gemeentegrenzen weet te waarderen. De kermis zelf, de jaarmarkt op maandagvoormiddag, maar vooral de drankgelegenheden in Balen
delen in deze traditie.

Tijdens de werkzaamheden aan het oud-Gemeentehuis wordt niet alleen het gebouw zorgvuldig
aangepakt, ook de erfgoedcollectie van Erfgoed Balen krijgt een grondige inspectie. Die collectie is tamelijk groot in omvang en bestaat uit verschillende onderdelen zoals heemkundige objecten; allerhande genealogische en iconografische materialen; foto’s en prentkaarten; boeken
en tijdschriften; talrijke documentatiemappen en uiteraard ook verscheidene (deel)archieven
van verenigingen, bedrijven, personen en families die het verleden van Balen illustreren. Stap
voor stap krijgen de verschillende stukken de noodzakelijk zorg toebedeeld.

Voor de zevende maal reeds lukte Erfgoed Balen erin om, met de nostalgische spiegeltent op
de parking van Vrijetijdscentrum De Kruierie, dit jaarlijks feest een extra dimensie te geven.
Voor het goede doel werden 2 ontspanningsnamiddagen ingericht: op vrijdag 11 maart genoten
de rusthuisbewoners van onze 3 Balense rusthuizen van een supergezellige namiddag in onze
spiegeltent en op zaterdag was het de beurt aan de mensen van de Balense Gehandicaptenraad
en de mensen van Ziekenzorg Balen.
Op zaterdagavond 12 maart traden The Jackets op. Ze gaven hiermee het definitieve startschot
van de jaarmarkt en zorgden ervoor dat de echte dansers meer dan voldoende aan hun trekken
kwamen.
Zondagnamiddag stond van 15u tot 18u de muziekgroep ‘De Blabbers’ op het podium, waarna
DJ Music Time vele ‘Oldies’ uit zijn draaitafel (of moeten we vandaag zeggen --- computer)
toverde.
En dan was het plots al maandag. De spiegeltent was al open vanaf 9u30 en het volk stroomde
massaal binnen; de ganse dag was de tent overvol. De muziek, de drank, maar vooral de leute
zorgden voor een uitgelaten sfeer: een echte ‘Jaarmarktdag’.
Volgend jaar….. staat de tent er weer.

In het lokaal van Erfgoed Balen (tijdelijk in VC De Kruierie) wordt momenteel hard gewerkt
aan de ‘papieren’ collectiestukken. Onze vereniging is de trotse eigenaar van talrijke meters
archiefdocumenten: een ware schat aan historische en vaak unieke informatie. Enkele vlijtige
vrijwilligers komen elke zaterdagvoormiddag bij elkaar om een handje toe te steken en de papieren stukken te helpen beschermen tegen de tand des tijds.
Zo werden reeds enkele private archieven ontdaan van schadelijke materialen zoals nietjes,
plastiekjes en paperclips; vervolgens beschreven in een inventaris; en daarna verpakt in zuurvrije omslagen en dozen. Ook de documentatiemappen, boordevol informatie rond heemkundige thema’s, worden stuk voor stuk geïnventariseerd en vervolgens verpakt. Daarnaast worden
ook belangrijke documenten in een beweging mee gedigitaliseerd.
Op die manier hopen wij alvast onze waardevolle Balense archieven en documentatie te ontsluiten voor het grote publiek en alle kwetsbare stukken te borgen voor de toekomst.
Vele handen maken daarbij licht werk. Heb jij een hart voor het Balense Erfgoed en wil je ook
graag een handje komen toesteken? Geef ons gerust een seintje!

Word nu lid van onze vereniging!
Een jaarabonnement met 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 2016

