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Het is zover!

Inhoud

Het vernieuwde Archief- en Documentatiecentrum van Erfgoed
Balen is volledig verhuisd en... open!
Vanaf nu ontvangen wij U graag voor alle opzoekingen in het Oud
Gemeentehuis.
Let op! Tot en met maart 2017 is het Oud Gemeentehuis enkel open
op dinsdag en woensdag:
- DINSDAG
		

09.00u tot 12.00u
13.00u tot 16.00u.

- WOENSDAG 13.00u tot 16.00u.
Kom binnen via het poortje. De ingang van het gebouw is rechts
via de zijdeur. Bel even aan en dan komen wij de deur voor U
openmaken. (Kan even duren want ons hoofdkwartier is helemaal
boven.)
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Voordracht:
“De geschiedenis van de snoep”
België is een land van zoetekauwen, zoveel is zeker. Wij hebben
niet alleen een benijdenswaardige plaats verworven in het domein
van de chocolade, ook in andere sectoren van de snoep scoren wij
heel hoog.
Al decennialang staat alles wat zoet is dus boven aan het verlanglijstje van klein en groot in dit land. Niet alleen bij feesten maar
ook dagdagelijks houden wij van een “zoete aanpak”. Dat blijkt
evenzeer uit tal van kookboeken waarvan gegarandeerd een flink
deel ingeruimd wordt voor allerlei lekkers waarin suiker een belangrijke rol speelt. Gaston Clément, met name, decennialang een
boegbeeld van de vaderlandse gastronomie, heeft tal van boeken en
boekjes gepubliceerd rond “snoeperijen” of “délices”, zoals hij dat
zo mooi noemde. De lokale suikerindustrie is hieraan overigens niet
vreemd…
Het is dan ook boeiend om even terug te gaan in de geschiedenis
en te kijken waar die zoete golven eigenlijk vandaan komen. Want
oorspronkelijk is snoep voorbehouden voor de rijkste bevolkingsPagina 1

groepen. Met schitterende verpakkingen trouwens, die nu nog tal
van verzamelaars in hogere sferen brengen. Gaandeweg komt er
een democratisering en kunnen ook, eerst de kinderen en vrouwen,
uit de arbeidersklassen zich al dat zoets veroorloven. Tot ook het
sterke geslacht valt voor de charmes van de snoep, tot groot ongenoegen overigens van bekende Vlaamse auteurs zoals Stijn Streuvels, die schande spreken van die “smikkelende” mannen.
Maar die gêne hebben wij al lang overwonnen. Getuige daarvan
Eric Boschmans “De smaak van de Belgen”, waarin zoet een prominente rol speelt!
Wanneer: maandag 27 februari 2017 te 19.00 uur.
Organisatie: Erfgoed Balen vzw
Locatie: Oud Gemeentehuis, Vaartstraat 29 te Balen
Inkom: gratis
Na de voordracht is er tijd om na te praten in ons museumcafé.

Uitstap naar Mechelen
Op zaterdag 18 maart organiseert Erfgoed Balen een uitstap naar de Stad Mechelen.
De rode draad doorheen deze uitstap is het historisch verleden van deze stad. Het wordt zeker een zeer
boeiende, leerrijke en ontspannende uitstap geschikt voor alle leeftijden. Goed schoeisel is misschien
wel aangewezen bij de historische wandeling. Na het middagmaal is er even de mogelijkheid om rustig
door de stad te kuieren alvorens we met zijn allen een bezoek brengen aan één van de oudere brouwerijen van de stad.
Programma
- Vertrek met de bus aan de VC De Kruierie om 07.45h stipt.
- Omstreeks 9u30 aankomst te Mechelen.
o Ontvangst met koffie/thee en koffiekoek
- 10u30 tot 12u30
o Historische stadswandeling met gids
- 12u30 Middagmaal
o Natuurlijk het ‘koekoeksmenu’
- 14u30
o Vertrek naar Brouwerij ‘Het Anker’
- 15u00 tot 16u30
o Bezoek en degustatie (Brouwerij ‘Het Anker’)
- 17u00 Terugrit naar Balen
Deze uitstap zal doorgaan op ZATERDAG 18 Maart 2017.
Kostprijs €40,00 per persoon (bus, gidsen, bezoeken en middagmaal (zonder dranken) inbegrepen
in de prijs).
Betalen kan: bij VC De Kruierie of op ons Kantoor (Oud Gemeentehuis), telkens tijdens de openingsuren of via overschrijving op BE07 6528 0401 2066 met vermelding van naam en aantal
deelnemers.
Inschrijven kan tot en met donderdag 26 februari zodat wij alles tijdig kunnen vastleggen.
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Ontspanningsprogramma in nostalgische spiegeltent op parking
VC De Kruierie tijdens Balen Jaarmarkt 2017
Erfgoed Balen zorgt van vrijdag 31 maart tot maandag 3 april 2017 weer voor een uitgebreid programma voor jong en oud in een nostalgische spiegeltent op de parking van Vrijetijdscentrum De Kruierie
(Bevrijdingsstraat 1).
Zo is er op vrijdag 31 maart traditiegetrouw een ontspanningsnamiddag voor alle rusthuisbewoners van
Balen zodat zij zich even terug in die ‘goeie ouwe tijd’ zullen wanen.
Voor muziek zorgt ook nu weer B&M (Benny Mols).
Zaterdag 1 april wordt, vanaf 13u30, de tent opnieuw opengezet voor een goed doel: een leuke ontspanningsnamiddag voor de mensen van de Balense Gehandicaptenraad en de mensen van Ziekenzorg
Balen.
Voor muziek hebben we op deze namiddag de Jeugdharmonie van Sint-Barbaragilde en B&M uitgenodigd.

Muziekkriebels 2017

TROMPETTEN, KLARINETTEN, HOBO, PICCOLO!
LAAT SCHETTEREN, LAAT TETTEREN
LA SOL FA MI RE DO!
Voel jij soms ook vreemde kriebels in je buik? Misschien zijn het wel muziekkriebels? Jeugdharmonie
Sinte Barbaragilde van Balen weet hier perfect raad mee. Samen met de muziekacademie laten we jong
en oud in een knotsgekke interactieve voorstelling proeven van de wonderlijke muzikale wereld. We
temmen de meest gevaarlijke instrumenten, jongleren met noten en halen de gekste fratsen uit met hun
klanken. Alle kinderen mogen na afloop van de voorstelling enkele instrumenten uitproberen. Als dat geen leuke manier is om de
kermis op gang te brengen!
Om 19u00 gaat Balen Jaarmarkt 2017 dan echt van start en is de
tent open voor het grote publiek. Het wordt een spetterende avond
opgeluisterd door ons vast 4 mans sterk dansorkest ‘The Jackets’.
Ambiance verzekerd!
Op zondag 2 april is de spiegeltent open vanaf 13u30, maar van
14u30 tot 18u30 staat de muziekgroep ‘Knappe Koppen’ op het
podium en diegenen die deze groep al aan het werk hebben gezien
weten dat op tijd komen de boodschap is (geen voorbehouden
plaatsen).
Vanaf 19u00 worden er tal van Oldies gedraaid door DJ Music
Time. De spiegeltent wordt dan een waar dansparadijs.
Op maandag 3 april kan je er al terecht vanaf 9u. De ganse dag
zorgt onze huis DJ ‘Music Time’ voor de nodige muzikale sfeer.
Vrijdag 31 maart: Ontspanningsnamiddag voor alle rusthuisbewoners
Zaterdag 01 april: Ontspanningsnamiddag voor o.a. de Balense Gehandicaptenraad en de mensen
van ziekenzorg. Speciaal programma door Jeugdharmonie Sinte-Barbara Balen
19u00 optreden van het dansorkest ‘The Jackets’
Zondag 02 april: 14u30 tot 18u30 optreden van muziekgroep ‘Knappe Koppen’
19u00 DJ ‘Music Time’
Maandag 03 april: vanaf 09u00 open met DJ ‘Music Time’
De inkom is telkens gratis.
Info: Erfgoed Balen, tel. 0487/167187, info@erfgoedbalen.be
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Bericht aan gansch de bevolking!
De Werkgroep ‘Balen Bevrijd’ is volop bezig met verder onderzoek naar de Wereldoorlogen. Ook in
deze nieuwsbrief herhalen wij graag onze oproep naar bijkomende informatie.
In mei 1940 kwamen maar liefst 9 Balenaren en 1 Olmenaar om het leven als militair gedurende de
Achttiendaagse Veldtocht. Wij zijn nog op zoek naar persoonlijke informatie, foto’s, brieven, militair
papierwerk, maar ook anekdotes of andere verhalen over de Balense gesneuvelden. Op die manier proberen wij het verhaal compleet te maken.
Vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog was er in Balen een afdeling van de ‘Passieve Luchtbescherming’ actief. Wij zoeken nog info over personen die actief waren bij de ‘Territoriale Burgerlijke
Wacht voor Luchtbescherming’ of kortweg ‘Luchtbescherming’. Maar ook foto’s, documenten, anekdotes of verhalen over de Balense strijd tegen het luchtgevaar interesseren ons bijzonder.
Heeft u nog informatie of documenten over de ‘Mannen van Mei 1940’? Of kan u ons helpen met gegevens over de Balense afdeling van de Passieve Luchtbescherming? Dan maken wij graag een afspraak
om enkele zaken in te kijken of voor een gesprek.
U kan ons steeds contacteren per e-mail (bram_bestuurslid@erfgoedbalen.be) of via het telefoonnummer 0475 58 15 10.
Dank bij voorbaat!
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Hebt Gij al gehoord van’t ‘Rijwiel’ of den ‘Velo’?
Wielrennen... De sport is intussen uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Maar ook in het laatste
kwart van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw kende die bezigheid een opvallende
interesse van de lokale bevolking. Menige kermis op de Balense gehuchten werd dan ook voorzien van
een ‘koers’ en bijhorende prijzenpot. Het was slechts een klein aspect van het hele fietsgebeuren binnen
de gemeentegrenzen.
Gustaaf (Staf) Peeters werkt achter de schermen druk verder aan een artikel over de fiets in de Balense
geschiedenis tijdens de periode 1885-1914. Hij richt zijn studie onder andere op de Balense velo- en
wielerclubs, renners of coureurs en velohandelaars die er van in het begin tot aan de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog bij waren.
Om de studie af te ronden is Staf nog op zoek naar foto’s of illustraties van Balense coureurs, lidkaarten, programma’s of affiches van (kermis)koersen alsook documenten (zoals verslagen, vergaderboeken, ledenlijsten, vlaggen, ...) over de Balense Velo- of Wielerclubs. Alle gegevens met betrekking tot
het fietsgebeuren in Balen vóór september 1914 zijn daarvoor zeker welkom!
Heeft u nog informatie of documenten uit die specifieke periode (1885-1914)? Geef dan zeker een
seintje aan ons secretariaat via het telefoonnummer 014 74 41 01 of per e-mail via info@erfgoedbalen.
be. Dank bij voorbaat!

Help mee ons erfgoed bewaren!
Heeft u thuis nog foto’s, documenten of beeldfragmenten gevonden ‘uit de tijd van toen’ over het Balense leven of over de mensen van ons dorp?
Gooi zeker niets weg en geef ons een seintje. Wij maken graag een digitale kopij!
Ook voor onze collectie bidprentjes en overlijdensberichten zijn wij steeds op zoek naar aanvullingen.
Aarzel niet en contacteer ons voor een afspraak!
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Contact
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
Reknr: BE07-6528-0401-2066
Ons erfgoed bevat een schat aan
informatie over ons verleden en
vertelt een onverwacht verhaal
over vandaag.
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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Erfgoed Balen terug in het
Oud Gemeentehuis.
Erfgoed Balen zal vanaf nu tot einde maart enkel open zijn op dinsdag en woensdag. Oud Gemeentehuis, Vaartstraat 29 te Balen.
Zie voor onze openingsuren:
- www.balen.be/contact/1676/erfgoed-balen
- www.erfgoedbalen.be

Openingsuren - sluitingsdagen
Maandag
Dinsdag

Woensdag

gesloten

gesloten

09u00 -12u00

13u00 - 16u00

gesloten

gesloten

Donderdag
Vrijdag

gesloten
gesloten

13u00 - 16u00
gesloten

Ook open op de 3de donderdag van de maand van
19u30 - 20u30 (Paleografie).

Paleografie 2017
Donderdag van 19u30 tot 21u30
De cursus paleografie gaat door in
de raadzaal van het Oud Gemeentehuis
19-01-2017
15-06-5017
16-02-2017
21-09-2017
16-03-2017
19-10-2017
20-04-2017
16-11-2017
18-05-2017
21-12-2017

Archief
bijeenkomsten
Zaterdag van 9u00 tot 12u00
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

Activiteiten
● Vrijdag 17 februari 2017 te 19u00
Algemene vergadering, Oud Gemeentehuis
● Maandag 27 februari 2017 te 19.00 uur
Voordracht: “De geschiedenis van de snoep”
zie pagina 1
● Zaterdag 18 maart 2017
Uistap naar Mechelen
Zie pagina 2
● Vrijdag 31 maart tot maandag 3 april 2017
Balen jaarmarkt 2017
zie pagina 3
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