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Summiere inhoudstafel 

Deel 1 - De ‘A’ van Arbeider 
-A1- A.C.W. – Algemeen Christelijk Werkersverbond (rond 1927) 
(Stichters en dagelijks bestuur - Hoofdbestuur A.C.W. – Documenten - De Kadotter - Foto’s) 
-A2- De Kristene Volksbond (zaal) 
(Voorgeschiedenis - De Kristene Volksbond – Fanfare - Muziekafdeling Sint-Andries) 
-A3- Toneel van de Kristene Volksbond 
-A4- Turnkring Sint-Andries 
-A5- De “Welvaart”-winkel (coöperatieve aankoopvereniging) 
-A6- De Volksverzekering (DVV-verzekeringen) 
-A7- B.A.C. (Belgische Arbeiders Coöperatie, bank, thans BACOB) 
-A8- Politiek Contactcomité 
-A9- A.C.V. (Algemeen Christelijk Vakverbond) 
(Stichting - Proosten – Propagandisten – Boden - Bestuursleden– Documenten - Foto’s) 
-A10- C.M. (Christelijke Mutualiteit) 
(Dagelijks bestuur en  - Ziekenzorg C.M. - Bezigheidsclub voor zieken - Foto’s) 
-A11- K.W.B. (Kristelijke Werknemersbeweging) 
(Bestuur – Ledenaantallen – Documenten - Foto’s) 
-A12- K.B.G. (Krist. Bew. van Gepensioneerden) 
(Stichting – Bestuur – Documenten - Foto’s) 
-A13- K.A.V. (Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging – 1929) 
(Proosten – voorzitters – “Turnhout” – Bestuur – Ledenaantallen & -lijsten - Nationale 
Moederkas – Varia – Documenten - Foto’s) 
-A14- Kajotters (K.A.J. – Kristelijke Arbeidersjeugd – 1926) 
(Bestuur – Ledenlijsten – Varia - Verslagen vergaderingen - Foto’s ) 
-A15- Kajotsters (V.K.A.J. – Vrouwelijke Kristelijke Arbeidersjeugd) 
(Bestuur – Varia - Foto’s ) 



 
Deel 2 - De ‘B’ van Boer 
-B1-  Boerengilde (1894) – Landelijke Gilde (1971) 
(Bestuur - Gebeurtenissen en documenten - Vaandelwijding 1907 - Uit “De Boer” - 
Boerengilde – Landelijke Gilde – Ledenaantallen - Uit verslagen en inspecties - Enkele 
inkomsten en uitgaven - Honder jaar Landelijke Gilde & diversen - Foto’s ) 
-B2- Bedrijfsgilde Balen-Olmen 
-B2.1- Bestuur van de Bedrijfsgilden 
(Aankoopafdeling - Specialisaties ) 
-B3- Landelijke Raad Balen-Olmen (1976) 
(Bestuur - Afgevaardigden van de organisaties) 
-B4- Onderlinge Bedrijfshulp Balen-Centrum (1969) 
-B5- Agrarische Bedrijfshulp Balen-Mol 
-B6- Raiffeisenkas – CERA – KBC (1895) 
(Evolutie bestuur en toezicht – Kassierschap – Documenten - Foto’s ) 
-B7- A.B.B. (Assurantie Belgische Boerenbond) 
(Boerengildezaal – Documenten) 
-B8- Zuil van de Boerengilden 
-B8.1- Boerinnengilde – K.V.L.V. (1925) 
(Ontstaan – Bestuur - Bijzonderheden – Vieringen - Foto’s  
-B8.2- B.J.B.-jongens (1929) thans K.L.J. 
(Bestuur – Gebeurtenissen - Foto’s ) 
-B8.3- L.R.V. - Landelijke Rijvereniging Ste-Odrada(1949) 
(Ontstaan -  Bestuur – Documenten - Foto’s ) 
-B8.4- Ponyclub van de L.R.V. 
(Bestuur – Ledenaantallen - Enkele activiteiten – Ledenlijsten - Uit de pers - Foto’s ) 
-B8.5- Jeugdafdeling van de Boerinnengilde (B.J.B.-meisjes) 
(Bestuur - Enkele verslagen – Varia - Foto’s ) 
 
Over het boek 
Er zijn wellicht in Vlaanderen weinig parochies die zo goed gedocumenteerd werden 
als de Sint-Andreasparochie van Balen-Centrum.  Geboren Balenaar priester Jozef 
Berghmans leek wel voorbestemd om die veelomvattende taak op zich te nemen.  
Reeds tijdens zijn jaren als leraar aan het Sint-Jozefscollege in Aarschot ging het 
grootste deel van zijn vrije tijd op aan naspeuringen in bibliotheken en archieven - en 
dat werd zo mogelijk nog intensiever vanaf zijn pensionering.  (zie zijn boeken in de 
lijst achteraan deze folder) 
 
Dit derde deel van “Parochiale Verenigingen” is uitsluitend gewijd aan de “takken” 
van “de arbeiders en de boeren”, zoals die vroeger gemeenzaam genoemd werden: 
zowel de verenigingen voor volwassenen als voor de jeugd komen aan bod.   
 
Voor de inwoners van Balen is dit boek een blijvende bron van informatie over het 
verleden van het katholieke verenigingsleven waarin velen van hen een belangrijke 
rol gespeeld hebben of nog spelen.  Voor de beschreven verenigingen zelf is het in 
de meeste gevallen de eerste poging tot registratie van hun eigen historiek.  
 
 
Over de auteur: zie volgende pagina… 
 



 

 

Jozef Berghmans, °Balen op 05.09.1930; zoon van 
koster Theofiel B. en Leonie Hannes.  Humaniora aan 
het Sint-Jan Berchmanscollege te Mol; 
priesteropleiding te Mechelen en priesterwijding op 
26.12.1955. Vanaf 20.08.1955 tot zijn pensionering 
op 01.09.1996: leraar aan het Sint-Jozefscollege te 
Aarschot.  Sindsdien woont hij – samen met zus 
Odrada - opnieuw in het ouderlijk huis, Steegstraat - 
Balen.  Doet op vrijwillige basis elke zondagochtend 
de eredienst te Balen-Gerheide. 
Sinds “onheuglijke tijden” speurder naar het verleden 
van Balen, de parochies, de clerus, de 
verenigingen…  Publiceerde eerder bij de 
Heemkundige Kring Balen en is sinds 2001 vaste 
auteur bij Studium Generale vzw 

 
 
K.M. – 01.07.2007  


