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Geef een stukje

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

Balen cadeau

Contact
Erfgoed Balen vzw
p/a Oud Gemeentehuis
Vaartstraat 29
B-2490 Balen
Telefoon: 014 81 37 73
E-mail : info@erfgoedbalen.be
website : www.erfgoedbalen.be
Reknr : BE07-652-8040120-66

In dit nummer

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
Maandag

8.00 - 12.00

12.30 - 16.30

Dinsdag

8.00 - 12.00

gesloten

Woensdag

gesloten

12.30 - 16.30

Donderdag

gesloten

12.30 - 16.30

Vrijdag

gesloten

gesloten

Ons kantoor in het Oud Gemeentehuis is gesloten
van 21 december tot 4 januari wegens verlof .

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.

Trage wegen—project P.1
Woordje van onze Voorzitter P.2
Genealogie P.3

Interessante
Informatie
 Buurtwegen inventaris
 Woordje over Erfgoed
 Onbekend is ….
 Genealogische ontmoetingsdagen te Limburg

Activiteiten Erfgoed Balen

Colofon
Dinsdag 5 januari: Praatcafé
Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.
Redactie:
Vic Berckmans
Richard Vermeulen

Lay-out:
Guy Vanhoof
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 2009

Vrijdag 22 januari:

Ons

19u30 : Voorstelling nieuw werkjaar
19u40 : Receptie, aangeboden door Erfgoed Balen v.z.w.
Locatie: Oud Gemeentehuis
Dinsdag 2 februari: Praatcafé
Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.
Noteer alvast in je agenda:
Uitstap naar Ieper ‘Reis naar WOI’
Zaterdag 17 april 2010, meer info in de volgende nieuwsbrief

21
18
18
15

januari
februari
maart
april

bevat
een schat
aan
informatie

Paleografie 2010
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

Erfgoed

Donderdag 20 mei
Donderdag 17 juni
Donderdag 16 september

Donderdag 21 oktober
Donderdag 18 november
Donderdag 16 december

In het Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30

‘Trage wegen’ - project.
Het pad dat achter uw huis loopt, het binnenwegje waarlangs de kinderen naar de bushalte
gaan, of het bospad dat u al jaren met uw
wandelclub verkent, allemaal buurtwegen die
een belangrijke waarde hebben voor zowel
particulieren en verenigingen als voor de gemeente.
Heel wat van deze vroegere buurtwegen zijn in
het verleden echter reeds verdwenen of dreigen in de toekomst verloren te gaan. Deze
zogenaamde trage wegen worden namelijk in
hun voortbestaan bedreigd door onder meer
het herschikken van landbouwpercelen, het
gebrekkige onderhoud, de inlijving van de
bedding door particulieren en het uitreiken
van
stedenbouwkundige vergunningen die geen rekening houden met
het oorspronkelijk
tracé van bestaande
buurtwegen.
Om de verdere teloorgang van deze
historische wegels
van Balen tegen te
gaan zal vzw Erfgoed Balen in samenwerking
met
Annelies Delnooz,
laatstejaarsstudente

toegepaste economische wetenschappen,
de buurtwegen van Balen in kaart brengen. In het kader van dit onderzoek zijn
wij op zoek naar mensen die vroeger gebruik maakten van deze wegels alsook
personen die thans de buurtwegen bewandelen. Deze personen zullen kort
bevraagd worden naar onder meer hun
ervaringen en de waarde die zij toekennen aan de buurtwegen.
Voor medewerking aan het onderzoek
kan men contact opnemen met de vzw
Erfgoed Balen of met
annelies.delnooz@student.uhasselt.be
Alvast bedankt.

Woordje van onze Voorzitter
Onbekend

Erfgoed
Balen
wenst je
alvast
prettige
eindejaarsfeesten

Foto Jaarboek 2009

Beste leden en sympathisanten,
Voor Erfgoed Balen vzw was
2009 een goed jaar. We organiseerden enkele tentoonstellingen en een ambachtenmarkt en kwamen af en
toe in de kijker met nieuwe
projecten, ja zelfs tot op TV
Kempen (RTV).
In 2010 willen wij ons verder profileren als erfgoedvrijwilligers; we willen op
basis van onze huidige kennis en door middel van extra bijscholing het lokale
erfgoed meer en meer onder de loep nemen. Graag
zouden
wij
als
‘Erfgoedmeldpunt’ fungeren
binnen onze gemeente.
Eén van onze eerste kleine
projecten was de renovatie
van de kapel van Grees
(Hulsen).
Voor volgend jaar staan er
nog enkele nieuwe projecten op stapel.

Daarvoor hebben we jullie
steun en hulp nodig. Iedereen kan ons, vanuit zijn
eigen leefomgeving, al de
mogelijke informatie doorsturen over alles wat eventueel de moeite waard is om
te bewaren. Geef ons een
seintje en wij nemen graag
contact met je op, want samen kunnen wij onze nieuwe
‘Erfgoeddoelstelling’
waarmaken.
Het neerschrijven van onze
plaatselijke en regionale
geschiedenis blijft natuurlijk
ook een kernactiviteit. Het
jaarboek, boordevol
interessante lectuur, moet het
uithangbord blijven van onze vereniging. Ook de extra
publicaties blijven een vaste
waarde.
Onze Nieuwsbrief krijgt,
zoals je bij deze uitgave al
kan merken, een nieuw gezicht en zal in 2010 ook een
meer gevarieerde inhoud
meekrijgen.

We vonden het fijn dat jullie
de voorbije jaren lid waren
van onze vereniging. Graag
zouden wij op jullie steun
en sympathie willen blijven
rekenen voor het volgend
jaar. In bijlage vindt je een
folder die je mag doorgeven
aan vrienden of kennissen
zodat ook zij kunnen kennis
maken met onze vereniging.
Vanaf 2010 krijgen jullie na
betaling van het jaarabonnement een lidkaart toegestuurd. Deze kaart zal je in
de toekomst tal van voordelen bieden..
Alvast hartelijk bedankt
Richard Vermeulen

Word nu lid van onze vereniging !
Een jaarabonnement ‘Erfgoed Balen vzw’
(Jaarboek, 4 x Nieuwsbrief, een lidkaart die je voordelen biedt, enz…)
kost € 13,00 indien je het jaarboek op het secretariaat komt afhalen.
kost € 15,00 indien we je jaarboek per post moeten toesturen.

is …
verloren
voor het
nageslacht

Herken je de voetballers op deze foto. Laat het ons weten via e-mail of ons secretariaat.

Genealogische ontmoetingsdagen in Limburg
Dit jaar waren we 2 keer te
gast op de genealogische
ontmoetingsdagen in Limburg. Eénmaal te Leopoldsburg en 14 dagen later te
Lommel. Als je bezig bent
met het samenstellen van je
stamboom dan was dit zeker de plaats om ervaring
en kennis op te doen. Je kon
er mensen ontmoeten die al
jaren ervaring hebben in de
tak van de familiekunde. Tal
van heemkundige kringen

uit de omgeving van Leopoldsburg en Lommel waren
aanwezig om hun expertise
aan te bieden.
We mochten op onze stand
vele bezoekers ontvangen
die allemaal wel ergens in
hun stamboom een familielid zochten die in Balen was
verzeild geraakt en waarover ze meer informatie
wensten. Dank zij onze
VERUS database, die nog in

volle opbouw is, konden we
iedereen verder helpen die op
zoek was naar geboorte- en
huwelijkgegevens uit Balen.
Iedereen was vol lof over de
snelle hulp die we konden
aanreiken. In Lommel telde
men meer dan 100 bezoekers
wat duidt op een sterke interesse.
Een interessant weetje: een
persoon van de Limburgse
afdeling van VVF heeft stambomen gemaakt van ongeveer
40.000 personen in en rond
Zolder-Heusden. Alles is verwerkt in één enkel stamboomprogramma. Van een monnikenwerk gesproken. Het was
dan ook het werk van vele
jaren.

Betalen kan op rekeningnummer: 652-8040120-66
met vermelding ‘Lidgeld 2010’
(bijgevoegd overschrijvingsformulier) of op ons kantoor, Vaartstraat 29 te Balen.

Het nieuwe jaarboek is beschikbaar vanaf Balen Jaarmarkt 2010.

Foto: Walter is druk in de weer
met VERUS te raadplegen

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

