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Erfgoed Balen

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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Interessante informatie:
• Erfgoed Balen in
2009
• Lamsribbetjes
• Nooit meer oorlog

Wat is erfgoed?

In dit nummer:

Zaterdag 20 december 2008: Eindejaarswandeling
Vertrek wandeling: Oud Gemeentehuis Balen om 16u00.
Afstand: maximum 6 km – geschikt voor elke wandelaar.
Deelname: 4 euro/persoon (met ‘Frikadellen met krieken’ incl. koffie/thee)

Erfgoed Balen in
2009
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Uit het kookboek

2

van ons moemoe

Dinsdag 3 februari: Praatcafé (gezellige babbel)
Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.

Schoolbrochure
Nooit meer oorlog

2

Onbekend is …
verloren

3

Stamboom

3

software

Zaterdag 28 februari: Voordracht ‘Het gebruik van meet- en latere kadasterboeken’.
Sprekers: Paul Vos en Frans Peeters
Locatie: Oud Gemeentehuis, vanaf 19u30.

Paleografie 2009
Donderdag 15 januari
Donderdag 19 februari
Donderdag 19 maart
Donderdag 16 april

Donderdag 14 mei
Donderdag 18 juni
Donderdag 17 september
Donderdag 15 oktober

Voor onze vereniging was 2008
een jaar van veranderingen, een
nieuwe naam en een nieuwe richting. De plaatselijke geschiedenis
noteren is niet onze enige doelstelling, want wij hebben ons ook
geëngageerd om ons ten volle in
te zetten voor het behoud van ons
eigen erfgoed.
Er wordt de laatste tijd veel over
erfgoed gesproken; iedereen heeft
er de mond van vol.

• Family.Show

Activiteiten Erfgoed Balen

Vrijdag 9 januari 2009:
18u45 Jaarlijkse Statutaire Vergadering
19u30 Nieuwjaarsreceptie
Locatie: Oud Gemeentehuis Balen
Alle leden welkom.

Donderdag 19 november
Donderdag 17 december

December 2008 - Februari 2009

2009 Focus op “ Erfgoed “

Misschien past hier wel een extra
woordje uitleg. Wat is erfgoed?
Wie houdt zich bezig met erfgoed?
Is erfgoed iets voor mij?

Lay-out:
Guy Vanhoof

Nieuwsbrief

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

Erfgoed kan je opdelen in verschillende groepen; de belangrijkste
zijn ondermeer:
Onroerend erfgoed: omvat onder
andere alles wat te maken heeft
met archeologie, monumenten en
landschappen. Ook varend erfgoed en een kleinere groep, namelijk heraldiek, behoren tot deze
groep.
Roerend ‘cultureel’ erfgoed: is
terug te vinden bij musea, kerken,
beeldende kunsten, erfgoedcellen,
archieven (overheden of privé)…
Het immateriële erfgoed: (maakt
ook deel uit van de groep roerend
erfgoed) omvat voornamelijk verhalen, volkscultuur, tradities, dialect, gebruiken en dergelijke meer.

Deze groepen bevatten zowat alle
belangrijke dingen die te maken
hebben met ons erfgoed.
Wie houdt zich bezig met erfgoed?
In de wereld van Erfgoed speelt
iedereen een rol. Heel wat mensen, een vrijwilliger in een vereniging, een gids in een museum, en
ook wij zelf werken op verschillende manieren mee aan het doorgeven, verzamelen en zelfs maken
van erfgoed!
Maar vooral jijzelf speelt een belangrijke rol in het bewaren en
verzamelen van erfgoed.
Wie bewaart er thuis geen foto’s,
een familieservies, een souvenir
uit de kindertijd, een trouwjurk,
oude schoolrapportjes,…? Eigenlijk zijn we allemaal erfgoedbewaarders, want ook thuis zijn we
omringd door dingen die we koesteren, dingen met een verhaal en
een betekenis.
Je vraagt je af wie je voorouders
waren en je wil de verhalen over
hun leven niet verloren laten gaan.
Herinneringen aan gebeurtenissen
wil je bewaren.
Je ijvert voor een bescheiden monumentje. Je bekommert je om
een oude boom of om een landschap. Klein of groot, het maakt
niet uit. Erfgoed interesseert je, je
wilt er iets mee of voor doen.

Vervolg op pagina 2
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Nieuwsbrief

Schoolbrochure
Nooit meer oorlog

Schoolbrochure

2009 Focus op “Erfgoed“ vervolg

Erfgoed Balen bracht in
september een schoolbrochure uit over het Balense en Olmense oorlogsverleden. Je kunt de
brochure afhalen op het
Oud Gemeentehuis voor
7,00 euro of 9,50 euro
(incl. verzending). Storten
op 652-8040120-66 mededeling “ schoolbrochure”

Maar hoe begin je eraan?

kunnen bezorgen.

Deze laatste, toch wel
lastige vraag, hopen wij,
Erfgoed Balen vzw, voor
jou te kunnen oplossen.
Wij zijn er om je te helpen. Misschien hebben
we niet onmiddellijk een
pasklaar antwoord, maar
we zullen je zeker de
nodige tips en contacten

Aarzel daarom niet en
neem contact met ons op
of kom gerust even
langs….

Pagina 3

Jaargang 1, nr. 4

Onbekend is … verloren voor het nageslacht

Bewaring van
erfgoed, hoe
kleinschalig ook,
is een
overwinning
voor de
toekomst.

Uit het kookboek van ons moemoe :
LAMSRIBBETJES MET
NIEUWE AARDAPPELEN
EN JONGE WORTELEN
EN ERWTEN

Het is zeer
gevaarlijk vleesh
te eten dat
voortkomt van
dieren door
eenige
besmettelijke
ziekte aangetast.

Vleesch van jonge dieren
is gemakkelijker verteerbaar, maar minder voedzaam dan het rood. De
onderscheiden bereiding
die het vleesch kan ondergaan dragen er toe bij
om
het
smakelijker,
voedzamer en, in sommige gevallen, onschadelijk
te maken. Zoo b.v. het
kan voorvallen dat het
vleesch de kiemen bevat
van sommige parasieten
(zooals lintworm, trichienen, enz.). Deze kiemen
worden gedood, door het
koken of braden, ook
door het zouten als het
zout genoeg kan doordringen.
Het is zeer gevaarlijk
vleesch te eten dat voortkomt van dieren door
eenige
besmettelijke
ziekte aangetast, b.v.
tering, koolziekte, pokken, enz., zonder vooraf

goed gekookt of
doorbraden te zijn.

wel

½ kg lamsribben – 50 gr.
boter – sjalotten -peper –
zout – aardappelbloem –
½ tas bouillon of 1 lepeltje Liebig
Het vleesch inwrijven met
peper en zout en langs
beide kanten in boter
even laten bruinen. De
sjalotten stoven en toevoegen. Daarna in den
oven steken en laten gaar
worden, ofwel in een toegedekte kastrol laten
malsch stoven. De saus
aanlengen met bouillon
of in water opgelosten
Liebig en binden met
aardappelbloem.
De aardappelen worden
met een ruwen borstel
geschrobt om de pel te
verwijderen en goed gewasschen en in kokend
water met zout afgekookt. Afgieten en laten
verkoelen. Daarna worden ze gewoonlijk gebruineerd*.
*Bruineren: Boter of vet

in een braadpan laten
smelten.
De gekookte
aardappelen
bijvoegen,
met zout bestrooien en
laten bruinen langs alle
zijden. Groote aardappelen worden eerst doorgesneden.
1 kg wortelen – 50 gr.
boter – 1 ajuin – peper –
zout
De wortelen schrabben
en in fijn reepjes snijden.
Opzetten met een weinig
water, boter, peper, zout
en fijngesneden ajuin.
Laten
malsch
stoven.
Volgens goesting suiker
aan toevoegen.
3 kg erwten – 50 gr. boter – 1 ajuin – peper –
zout – peterselie
De erwten peulen en op
het vuur zetten met boter, een
fijngesneden
ajuin, peper en zout.
Stilaan laten stoven. Volgens goesting een paar
stukjes suiker aan toevoegen. Voor ’t opdienen
bestrooien met fijngehakte peterselie.

Wie kan ons vertellen wie er op deze foto staat? Laat het ons weten via e-mail of
op ons secretariaat

Stamboomprogramma : Family.Show
http://www.vertigo.com/familyshow.aspx
Enkele jaren geleden hebben we al een overzicht
gegeven
van
enkele
stamboomprogramma’s.
De tijd heeft niet stilgestaan en op het internet
zijn weer een paar juweeltjes van programma’s verschenen voor de
stamboomliefhebbers.
Een aanrader is zeker
Family.Show. Hoewel het
programma Engelstalig is
mag het zeker niet ontbreken in dit overzicht.
Een ander voordeel is dat
het volledig gratis is en
vrij van reklame
Family.Show geeft een
grafisch overzicht van je
stamboom. Via de gekende gedcom kan je je eigen stamboom met enkele clicks importeren. Via
schuifbalkjes kan je de
stamboom in– en uitzoo-

men en direct een gezocht persoon terugvinden. Rechts vind je alle
gegevens over de persoon die je hebt geselecteerd in je stamboom.
Een handig tooltje is de
schuifbalk waarmee je
snel een tijdsspanne kan
instellen waardoor je
weer snel een overzicht
van je familieleden ziet
verschijnen.
Het programma leent zich
ook voor je
hedendaagse
familiebanden. Door foto’s toe te
voegen
aan
iedere
persoon krijg je
een
mooi
overzicht van
je ooms en

tantes, neven en nichten.
Om het programma te
kunnen installeren moet
je wel framework 3.0
installeren in je windows.
Je kan je programma ook
ontdekken op de website
via
de
link
:http://
www.vertigo.com/
familyshow.aspx
Veel succes...

Family.Show
voor je stamboom

