Jaargang 9

Contact

Erfgoed Balen terug in het Oud
Gemeentehuis.

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

Erfgoed Balen zal vanaf 21 november 2016 terug
gehuisvest zijn in het Oud Gemeentehuis, Vaartstraat 29 te Balen.
Zie voor onze openingsuren:
- www.balen.be/contact/1676/erfgoed-balen
- www.erfgoedbalen.be

Om de toekomst te verzekeren zet
Erfgoed Balen zich in om het bedreigde erfgoed, in al zijn verscheidenheid,
te bewaren en openbaar te maken.

Openingsuren - sluitingsdagen

Erfgoed Balen vzw
Vaartstraat 29
B-2490 Balen
Telefoon: 014 74 41 75
014 74 41 74
E-mail: info@erfgoedbalen.be
www.erfgoedbalen.be

Maandag
Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag

gesloten

14u00 - 17u00

gesloten

13u00 - 16u00

10u00 -12u00
gesloten
gesloten

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.

13u00 - 17u00
13u00 - 16u00
gesloten

Ook open op de 3de donderdag van de maand van
17u30 - 20u30 (Paleografie).
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De mannen van Mei 1940

P2

Alarm! Luchtgevaar!

P3

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.

De deuren van het
'gerestaureerde'
Oud Gemeentehuis gaan open
voor het grote publiek.
Het gemeentebestuur van Balen
en Erfgoed Balen nodigen U
(en familie) van harte uit om een
kijkje te komen nemen.

Activiteiten Erfgoed Balen
Vrijdag
17 feb 2017

2016

Algemene vergadering
Waar: Oud Gemeentehuis
Begin: 19u00
Uitstap naar Mechelen

Balen Jaarmarkt
De lezingen voor 2017 verschijnen in de volgende
nieuwsbrief; maar houdt vooral ook onze website en
facebookpagina in de gaten

Paleografie 2016-2017
Donderdag van 19u30 tot 21u30

NIEUW - Archiefbijeenkomsten

Paleografie van 17-11-2016 gaat door
in VC De Kruierie

Zaterdag van 9u00 tot 12u00

Vanaf december is de cursus paleografie terug
in de raadzaal van het Oud Gemeentehuis
15-12-2016
15-06-5017
19-01-2017
21-09-2017
16-02-2017
19-10-2017
16-03-2017
16-11-2017
20-04-2017
21-12-2017
18-05-2017

28-01-2017
25-02-2017
25-03-2017
22-04-2017
13-05-2017

24-06-2017
23-09-2017
28-10-2017
25-11-2017
16-12-2017

Zaterdag 19 november 2016
van 14u00 tot 18u00
Zondag 20 november 2016
van 13u00 tot 18u00
Oud Gemeentehuis
Vaartstraat 29
2490 Balen
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De Mannen van Mei 1940

Alarm! Luchtgevaar!

Tijdens de Achttiendaagse Veldtocht van mei 1940 kwamen maar liefst 9 Balense soldaten om op het veld van eer. Ook in de deelgemeente Olmen stierf in
datzelfde jaar een militair in krijgsgevangenschap. De Werkgroep Balen Bevrijd
(www.BalenBevrijd.be) is momenteel bezig met een ruim onderzoek naar het
verhaal van de Mannen van Mei ’40.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog ontstond er in Balen een lokale afdeling van
de Passieve Luchtbescherming of kortweg P.L.B. Die organisatie moest onze
burgers beschermen tegen alle mogelijke gevaren vanuit de lucht zoals bombardementen. Ongeveer 90 Balenaren meldden zich in 1939 als vrijwilliger bij
de ‘Luchtbescherming’. Maar ook tijdens de Duitse bezetting waren er heel
wat personen actief om de inwoners van Balen te behoeden voor eventueel
luchtgevaar.

Met het oog op een publicatie zijn wij nog op zoek naar persoonlijke informatie, egodocumenten, foto’s en afbeeldingen, militair papierwerk, anekdotes of
verhalen die betrekking hebben op de volgende personen:

Erfgoed
Balen is
ook te
vinden op
facebook

BOUWENS Frans
BERCKMANS Victor
DILLEN Louis
DE CEUSTER Jan
MEEUS Frans
MEGANCK Albert
STANS Jan
VOLDERS René
WERELDS Peter
WILBORS Petrus

°10/10/1910
°14/02/1920
°24/10/1915
°27/12/1917
°22/12/1915
°11/08/1915
°19/04/1904
°18/08/1919
°14/04/1913
°14/04/1910

Balen
Balen
Olmen
Balen
Balen
Balen
Lommel
Balen
Balen
Balen

†27/05/1940
†11/05/1940
†07/07/1940
†10/05/1940
†24/05/1940
†29/05/1940
†13/05/1940
†11/05/1940
†27/05/1940
†27/05/1940

Blankenberge
Vliermaal
Nurenberg (Duitsland)
Zichen-Zussen-Bolder
Aardenburg (Nederland)
Zarren
Lummen
Gors-Opleeuw
Lichtervelde
Ursel

Om ons verhaal te vervolledigen, doen wij graag beroep op U. Heeft u weet
van familieleden die actief waren in de Balense afdeling van de Luchtbescherming of ‘Territoriale Burgerlijke Wacht voor Luchtbescherming’? Zag u ooit
een Luchtbeschermingsoefening of heeft u zich ooit verscholen in één van
de schuilplaatsen? Bezit u misschien nog foto’s van Luchtbeschermingsleden
uit Balen? Kortom, weet u ons nog iets meer over het thema te vertellen of te
tonen? Wij horen het zeer graag! Geef ons gerust een seintje per e-mail (bram_
bestuurslid@erfgoedbalen.be) of via het telefoonnummer 0475 58 15 10. Wij
danken u bij voorbaat.

Bent u familie van één van de bovenstaande personen en/of heeft u nog informatie of documenten over hen?! Dan komen wij zeer graag met u in contact
voor een gesprek of om enkele zaken in te kijken. Geef ons gerust een seintje per e-mail (bram_bestuurslid@erfgoedbalen.be) of via het telefoonnummer
0475 58 15 10. Alvast bedankt.
Opdat wij hen nooit vergeten…

Verenigingsarchief…
Contacteer ons
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.

nb33.indd 2

Foto: Jaarboek 2016

29/10/2016 22:16:12

