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

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).

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

2016

Erfgoed Balen

Nummer 2
Juni - Augustus 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
Lang leve onze archieven

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.

P1-P2

Wie is wie? Wie kan ons helpen?

P2

Uit het gemeentearchief

P3

Lang leve onze archieven!

Activiteiten Erfgoed Balen

Colofon
Redactie:
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.

© Erfgoed Balen v.z.w - 2016

Collectie uitbreiding
Archivering en Digitalisering
Erfgoed Balen is momenteel bezig met een vrij groot
digitaliseringsproject. Heb jij beeldmateriaal (foto, dia,
film) of archieven (doodsbrieven, bidprentjes of andere
interessante documenten) die de moeite waard zijn om
te bewaren voor de toekomst?
Geef ons dan een seintje en we nemen zo snel mogelijk
met jullie contact op.

Paleografie 2016
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 18-02-2016

Donderdag 19-05-2016

Donderdag 20-10-2016

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

Ook in de afgelopen weken staken onze vlijtige vrijwilligers de handen uit de mouwen. Tijdens
de wekelijkse ‘archief-bijeenkomsten’ passeerden wederom een hele reeks historische documenten en fotografische materialen de revue die stuk voor stuk weerbaar worden gemaakt tegen
de tand des tijds: de schadelijke materialen zoals nietjes en paperclips worden verwijderd; de
oude verpakkingen worden vervangen door zuurvrije en inerte omslagen; en tot slot worden alle
documenten verpakt in een zuurvrije doos. Daarnaast wordt zorgvuldig een inventaris opgemaakt
van de beschikbare documenten, die weldra ter
beschikking zal staan van iedere geïnteresseerde.
Het zal niet verbazen dat er tijdens de werkzaamheden ook regelmatig zeer interessante documenten opduiken. Te veel om allemaal op te noemen!
We tonen alvast enkele foto’s van de ‘pareltjes’
die zoal werden aangetroffen.

vervolg blz. 1

Archiefstukken van
‘Vélocoureur Jozef Dillen’.

Erfgoed
Balen is
ook te
vinden op
facebook

Verenigingsarchief…
Contacteer ons

Documenten over het openluchtspektakel ‘St-Odradaspel’ uit
het jaar 1949.

Vele handen maken licht werk. Heb jij een hart voor het
Balense Erfgoed en wil je ook graag een handje komen
toesteken? Geef ons gerust een seintje!

Breng je verenigingsarchief
in veiligheid en deponeer het
binnenkort in het vernieuwde
Archief- en Documentatiecentrum van Erfgoed Balen!
Vele verenigingen hebben een
archief dat her en der verspreid zit. Het is echter van
groot belang dat de verschillende stukken ook bewaard
blijven voor de toekomst.
Ieder archief, hoe groot of
klein dan ook, verdient echt
wel een plaats in professionele
archiefdozen en bewaarkasten.
Vandaar, aarzel zeker niet om
met ons de goede bewaring
van Uw archieven te bespreken.

Wie is wie? Wie kan er ons helpen?
In onze documentatiemappen en fotocollectie zitten momenteel nog heel wat foto’s waarop
(thans) onbekende Balenaren staan afgebeeld.
Kan U ons misschien helpen bij het herkennen van de personen op deze foto’s? Het zou alvast
een enorme hulp kunnen zijn voor onze opzoekingen!

Uit het gemeentearchief
In het gemeentelijke archief van Balen komen we regelmatig zeer interessante ‘losse’ stukken
tegen die zeker de moeite waard zijn om te delen. Deze documenten, of in erfgoedtaal ‘archivalia’, kunnen voor vele vorsers een aanleiding zijn om het beschreven onderwerp verder uit
te spitten.
Wij hopen dat althans!
Een voorbeeld….

Vaderlandse Feesten (1906)
De nationale feestdag viel in het verleden niet altijd op 21 juli!
Het Nationaal Congres besloot op 19 juli 1831, op aangeven
van Charles Rogier, om de Belgische onafhankelijkheid te
vieren gedurende drie dagen op het moment van de verjaardag
van de gevechten van september 1830. In die periode werd het
Nederlandse regeringsleger uit Brussel verjaagd. In 1880 waren de relaties met Nederland genormaliseerd en werd het als
onheus aangevoeld om dan nog steeds triomfantelijke herdenkingen van die gebeurtenissen te organiseren. De datum werd
daarom bij wet veranderd in de derde zondag van augustus, en
de twee daaropvolgende dagen.
Uiteindelijk werd pas in 1890 de datum van de feesten definitief vastgesteld op de verjaardag van de eedaflegging van
Leopold I (21 juli): de nieuwe datum in augustus was immers
weinig succesvol gebleken, omdat het midden in de vakantieperiode viel. (Bron wikipedia.)
Elke stad en gemeente organiseerde festiviteiten naar aanleiding van de nationale feestdag. Het ging meestal gepaard met
heel wat festiviteiten, toespraken en vertier… Ook in onze gemeente Balen ging het niet anders. Voor de organisatie van het
Nationale Feest kon men destijds (en nu nog steeds als men
de nodige kanalen volgt) een toelage krijgen van de provincie.
In 1905/1906 bedroeg deze toelage 125 franken. Om de betreffende toelage op te strijken, moest men wel de rekening
van uitgaven voorleggen aan het provinciebestuur.
Voor 1906 vonden we in het Balens gemeentearchief de volgende rekening terug, die een goede kijk geeft op de organisatie en benodigdheden van de festiviteiten:

Word nu lid van onze vereniging!

De foto werd genomen op 19 september 1944 in Balen-Centrum. Op de afbeelding zijn enkele
Engelse bevrijders te zien met een paar jongemannen uit Balen. Indien U meer informatie heeft
over de personen op de foto mag U steeds een seintje geven aan Bram Dierckx (bram_bestuurslid@erfgoedbalen.be). Wij zijn U alvast zeer dankbaar!

Een jaarabonnement met jaarboek

Via de website van Erfgoed Balen kan U trouwens nog veel meer foto’s bekijken via de link:
http://www.erfgoedbalen.be/wie%20is%20wie.htm. Wij horen het graag indien U ons een stapje verder kan helpen.

Betalen kan op rekeningnummer: BE07-6528-0401-2066
met vermelding ‘Lidgeld 2016’ of in VC De Kruierie, Bevrijdingsstr. 1 te Balen.

Jaarboek kost 15 euro (indien zelf afgehaald 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 2016

