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Ontspanningsprogramma in nostalgische
spiegeltent op parking VC De Kruierie tijdens Balen Jaarmarkt 2018
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Erfgoed Balen zorgt van vrijdag16 maart tot maandag 19 maart
2018 weer voor een uitgebreid programma voor jong en oud in een
nostalgische spiegeltent op de parking van Vrijetijdscentrum De
Kruierie (Bevrijdingsstraat 1).
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Zo is er op vrijdag 16 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).
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Zaterdag 17 maart wordt, vanaf 13u30, de tent opnieuw opengezet voor een goed doel: een leuke ontspanningsnamiddag voor de
mensen van de Balense Gehandicaptenraad, Ziekenzorg Balen.
Ook kinderen met hun ouders en grootouders zijn van harte welkom.
Voor muziek hebben we op deze namiddag B&M uitgenodigd.
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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 18 maart is de spiegeltent open vanaf 14u00; van 15u00
tot 18u00 staat de muziekgroep ‘Swing Collection’ 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, door DJ Danny van Music Time, tal van Oldies gedraaid. De spiegeltent wordt dan een waar dansparadijs.
Op maandag 19 maart kan je er al terecht vanaf 9u00. De ganse dag
zorgt onze huis-DJ ‘Music Time’ voor de nodige muzikale sfeer.
De inkom
is telkens
gratis.
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De laatste Frontreis naar Ieper en omgeving…

Op zaterdag 14 april 2018 trekken we er weer op uit! De Werkgroep Balen Bevrijd viert in 2018 haar
tienjarig bestaan en neemt ons wederom mee op pad naar de stad Ieper en Vlaanderens Velden. Ieper
heeft een zeer rijk en divers verleden, maar werd vooral bekend door haar rol in de Eerste Wereldoorlog. Gedurende dat conflict werd de stad herleid tot een hoopje puin en kregen maar liefst 4 grote
veldslagen haar naam. De aandacht tijdens deze reis gaat dan ook terecht uit naar het oorlogsverleden
van de stad en haar omgeving.
We vertrekken omstreeks 7u00 op de parking van Vrijetijdscentrum De Kruierie in Balen. Omdat we
de dag afsluiten met een niet te missen Last Post Ceremonie zal de bus pas rond 22u30 - 23u00 terug in
Balen arriveren.
Het programma bevat een heen- en terugreis naar Ieper en omstreken met talrijke haltes, een uitgebreide broodmaaltijd (middag), een warm avondmaaltijd (3-gangen) en een keuzeactiviteit. Het prijskaartje
voor deze uitstap bedraagt 55 euro. Leden van Erfgoed Balen kunnen rekenen op een tussenkomst van
Erfgoed Balen en betalen slechts 45 euro. Na een stevige fronttour doorheen Flanders Fields, kan u
kiezen uit 3 mogelijke activiteiten (waarvan de toegangsprijs ook inbegrepen is!):
1.
2.
3.

Een bezoek aan het wereldberoemde In Flanders Fieldsmuseum;
Een bezoek aan Brouwerij Kazematten, inclusief rondleiding en degustatie;
Een bezoek aan Café Sint-Arnoldus (25 lokale bieren van ’t vat), inclusief degustatie.

Vooraf inschrijven (met directe contante betaling) én doorgeven van een
zelfgekozen namiddagactiviteit zijn verplicht. Inschrijven kan via Erfgoed Balen (in het Oud Gemeentehuis – tijdens de openingsuren) ofwel
via Café ’t Stamineeke bij Britt (Processiestraat 26, 2491 Olmen).
Let wel op, de plaatsen
zijn beperkt. Snel zijn
is de boodschap!
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De Abdij van Averbode en de Parochie Sint-Andries in Balen
tijdens de 18de eeuw
Erfgoed Balen organiseert in samenwerking met Okra Balen-Centrum een seminarie over de geschiedenis van de Abdij van Averbode en de Sint-Andriesparochie in Balen.
Sinds 6 februari 2018 is een nieuwe werkgroep van start gegaan: een studiegroep (seminarie) die haar
pijlen richt op de geschriften van de Abdij van Averbode en de Balense Sint-Andries Parochie tijdens
de 18de eeuw. Onder leiding van Jaak Jansen zullen een hele reeks 18de-eeuwse archiefstukken worden
doorlopen, die in nauw verband staan met onze gemeente en bovenal de moeite waard zijn voor verdere
studie. Elke deelnemer krijgt bij aanvang een eigen studiepakket ter beschikking om zelf te ontleden en
stelselmatig te bestuderen. Op maandelijkse basis wordt eveneens een gezamenlijk moment voorzien
voor alle cursisten om bevindingen met elkaar uit te wisselen.
Voor het seminarie is geen speciale voorkennis vereist. Alle studieteksten zijn in het Nederlands opgemaakt en goed leesbaar. Een gezonde interesse in de geschiedenis van Balen volstaat dus. Maak jij ook
graag kennis met de wondere wereld van de 18de-eeuwse geschriften? Schrijf je dan in voor het seminarie via Erfgoed Balen in het Oud Gemeentehuis.
Interesse?
Loop even binnen op volgende Vrijdagnamiddagen (telkens vanaf 14u00):
16 februari, 9 maart, 6 april, 4 mei en 8 juni.
Locatie: Oud Gemeentehuis Balen, Raadzaal.
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BALEN – Openingsfeest in het Kruiermuseum
De tijd van toen komt tot leven!
Een zeepdoosje, broodtrommel, bak bier, houten schoollatje…
Deze alledaagse voorwerpen lijken doodgewoon, toch vormen ze dé schat van het Kruiermuseum. In
het Kruiermuseum hebben ze het gewone leven in een Kempisch dorp rond 1930 haarfijn nagebootst in
een dorpswinkel, schooltje, huiskamer en ziekenkamer vol nostalgische objecten. Die voorwerpen kreeg
Erfgoed Balen doorheen de jaren van verschillende Balenaren.
Oude spullen in een nieuw kleedje
De collectie van het Kruiermuseum is misschien wel oud, het museum zelf is spiksplinternieuw. Of
beter, vernieuwd! Recent werd het Oude Gemeentehuis van Balen grondig gerestaureerd. Dit statige
bouwwerk was al een pareltje maar staat nu pas echt te blinken. In dit oude pand huist ook het Kruiermuseum dat in 2017 de deuren sloot en een grondige make-over kreeg. Op 22 april gaat het vernieuwde
Kruiermuseum voor ’t eerst terug open.
Ode aan de Balense Bristolrenners
In 2018 brengen de gemeente Mol en erfgoedcel k.ERF samen met verschillende partners een grote ode
aan Bristol Fietsenfabriek. Ook Erfgoed Balen sprong mee op de Bristolfiets. Zij gingen mee op zoek
naar Balense wielerrenners die op een Bristolfiets koersten. Op Erfgoeddag plaatst het Kruiermuseum
deze Balense Bristolhelden in de spotlights.
Uren: doorlopend open van 10 tot 18 uur
Plaats: Kruiermuseum, Oud Gemeentehuis, Vaartstraat 28, 2490 Balen
Meer weten? www.erfgoedbalen.be, erfgoed@balen.be, 014 74 41 70
Organisaties: Erfgoed Balen, Gemeente Balen, erfgoedcel k.ERF

China en 5000 jaar Authentieke Chinese Cultuur.
Nico Bijnens was jarenlang lokale reporter voor New Tang Dynastie Television, een onafhankelijke Chinese mediagroep gevestigd in
New York. Hij was vooral actief als lokale verslaggever in de Europese wijk in Brussel (het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad).
Momenteel is hij voorzitter van de Belgische Falun Dafa vereniging,
die jaarlijks fungeert als lokale organisator voor 'Shen Yun Performing Arts'; een Chinees dans- en muziekgezelschap.
Hoe groeide China uit van een eeuwenoud keizerrijk tot een moderne
economische grootmacht? Deze powerpointpresentatie toont de rijkdom van deze 5000 jaar oude beschaving. We maken kennis met de
diepgewortelde spirituele basis, de normen en waarden uit het Oude
China, de krijgskunst, de Chinese geneeskunde, belangrijke Chinese
uitvindingen die de hele wereld hebben veranderd, de Chinese schilderkunst en de klassieke Chinese muziek.
Organisatie: Markant, Davidsfonds en Erfgoed Balen
Wanneer: donderdag 26 april 2018
Waar: Oud gemeentehuis
Begin: 19u30
Inkom: 5 euro
Hapje en drankje inbegrepen
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Als Kapellen vertellen…
Op vrijdag 16 maart 2018 stelt Erfgoed Balen
een nieuwe educatieve erfgoed-fietsroute voor.
Als kapellen vertellen werd ontworpen door
Hannah Sarfo en Elize Dierckx in het kader van
hun afstudeerproject rond erfgoededucatie in
samenwerking met Erfgoed Balen. Het pakket
is speciaal gemaakt voor kinderen van het lager
onderwijs en leidt hen al spelenderwijs langsheen enkele historische Balense kapellen. Met
behulp van een werkbundel en een mobiele App
kan ieder kind ontdekken wat onze kapellen zoal
te vertellen hebben. Durf jij de missie aan?!
Bij de werkbundel voor de kinderen hoort een
verbetersleutel en er werd eveneens een Ideeënboekje voor leerkrachten uitgewerkt. Kortom,
een pakket dat volledig klaar is voor gebruik!
De voorstelling van Als kapellen vertellen…
vindt plaats op vrijdag 16 maart 2018 om 19.00u
in de Spiegeltent en is speciaal gericht op de
Balense leerkrachten. Zij komen die avond, als primeur, meer te weten over het pakket dat binnenkort
gratis zal worden aangeboden aan de Balense schoolkinderen. Zeker de moeite waard!
Voorstelling Educatieve fietsroute ‘Als kapellen vertellen…’
Vrijdag 16 maart 2018 – 19.00u
Spiegeltent Erfgoed Balen – Parking achter VC De Kruierie
Speciaal voor alle Balense leerkrachten!
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Gezocht!
De Werkgroep Balen Bevrijd is op zoek naar bijkomende informatie over 3 Balense oud-strijders van
de Achttiendaagse Veldtocht voor een studie over de Duitse Inval van mei 1940.
Peeters Alfons Albert (°Mol – 3/05/1915)
Stessens Louis Joseph Maria (°Mol – 3/08/1915)
Weckx Jan Louis (°Balen – 1/11/19163)
Heeft u misschien nog foto’s, documenten of informatie over deze personen?! Of kan u ons in contact
brengen met nabestaanden? Aarzel niet en geef zeker
een seintje. U kan ons bereiken via het Archief- en
Documentatiecentrum van Erfgoed Balen
(op het Oud Gemeentehuis) ofwel per e-mail
(info@erfgoedbalen.be). Telefonisch kan u ook een
seintje geven aan Bram Dierckx (0475 58 15 10).
Alvast bedankt!

De Verdrevenen van 1917-1918
Exact honderd jaar geleden kwamen in Balen zo’n 1.000 West-Vlaamse verdrevenen of vluchtelingen
aan. Zij moesten in allerijl hun woningen verlaten voor een groot offensief in de Westhoek en werden
vanaf september 1917 opgevangen door Balense gastgezinnen.
In november 2018 zal het einde van de Eerste Wereldoorlog uitgebreid worden herdacht. Erfgoed Balen
organiseert daarom van 17 – 25 november 2018 een Expo over de Vluchtelingen en hun verblijf in
Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog. We zoeken om die reden nog enkele bijkomende afbeeldingen of
documenten over de zogenaamde verdrevenen of vluchtelingen.
Heeft u nog foto’s van voorouders met West-Vlaamse gasten hier in Balen? Of bestaat er misschien nog
briefwisseling tussen Balenaren en hun West-Vlaamse gasten? Geef ons zeker een seintje! Wij maken
graag een digitale kopie van uw documenten.
Oud Gemeentehuis - Info@erfgoedbalen.be – Tel. 014 74 41 70.
Ook over de geplande Expo hoort u binnenkort nog veel meer!
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50 jaar Volleybal in Balen
De Balense Volleybal Club (BALVOC, thans Balense Volley Club of BVC) bestaat in 2018 reeds 50
jaar en dat moet gevierd worden.
Sinds september 1967 wordt er in Balen volleybal gespeeld in competitieverband en dat liet zijn sporen
na. De Balense Volley Club zet om die reden haar verleden, en de talrijke getuigenissen daarvan, in de
kijker voor het grote publiek. De volledige geschiedenis van het Balense volleybal zal uitgebreid uit de
doeken worden gedaan tijdens een boeiende Expo op 12 en 13 mei 2018 in VC De Kruierie. Heel wat
foto’s van activiteiten en leden, historische clubblaadjes, grote namen uit het Balense volleybal en uiteraard verscheidene, belangrijke trofeeën zullen daarbij de revue passeren.
Expo – 50 jaar Volleybal in Balen
12 en 13 mei 2018 - Vrijetijdscentrum De Kruierie in Balen

En Actie!
De Werkgroep 'Balen in Beeld' gaat van start!
Erfgoed Balen verwelkomt vanaf heden enkele nieuwe vrijwilligers. De leden van de nieuwe werkgroep
'Balen in Beeld' richten zich op de gebeurtenissen van alledag en de talrijke evenementen in Balen. Zij
trachten alvast alle nieuwtjes vast te leggen op de gevoelige plaat en bouwen zo mee het foto- en filmarchief van Erfgoed Balen uit voor de toekomstige generaties. Naast het aanleveren van 'nieuw erfgoed'
zullen de leden, als experten inzake beeld en geluid, ook tal van projecten helpen ondersteunen. Dat
wordt zeker de moeite!
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Contact
Erfgoed Balen vzw
Oud Gemeentehuis
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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Openingsuren:
Maandag

09u00 - 12u00

13u00 - 16u00

Dinsdag

09u00 - 12u30

13u00 - 16u00

Woensdag

09u00 - 12u30

gesloten

Donderdag en vrijdag is het documentatiecentrum geopend op
afspraak. Contacteer hiervoor onze erfgoedconsulente.
Raadpleeg ook steeds onze website om sluitingsdagen en verlof te
controleren.

Paleografie 2018
Donderdag van 19u30 tot 21u30
De cursus paleografie gaat door
in de raadzaal van het Oud Gemeentehuis
- 18 januari
- 15 februari
- 22 maart
- 19 april
- 17 mei

- 21 juni
- 20 september
- 18 oktober
- 15 november
- 20 december

Archief
bijeenkomsten
Zaterdag van 9u00 tot 12u00
- 27 januari 2018
- 24 februari 2018
- 10 maart 2018
- 21 april 2018

Activiteiten
● Van Vrijdag 16 maart tot Maandag 19 maart 2018
Balen jaarmarkt - spiegeltent
Zie blz. 1
● De Abdij van Averbode en de Parochie
Sint-Andries in Balen tijdens de 18de eeuw
Zie blz. 3
● Zaterdag 14 april 2018
De laatste frontreis naar Ieper en omgeving ...
Zie blz. 2
● Zondag 22 april 2018
Openingsfeest in het Kruiermuseum
Zie blz. 4
● Overige activiteiten zie op vorige bladzijden
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