
Dag iedereen, 

Tijdens de lessen zijn jullie als echte detectives, 

interviewers en speurneuzen veel meer te weten gekomen 

over mijn familie. Maar jullie ontdekten ongetwijfeld ook 

leuke weetjes over jezelf en je familie. In deze les kijken 

we eens wat jullie allemaal bijgeleerd hebben. 

Mieke

Brief van Mieke (inleiding)

Les 6



Dag iedereen, 

Weten jullie nog dat mijn opa meer dan 150 jaar geleden 

helemaal anders leefde? Hoe ging hij op reis? 

Laten we eens bestuderen hoe het vroeger was. We 

hebben hier allemaal foto’s uit verschillende tijden. De 

tijdsperiodes waarover deze foto’s gaan zijn: 1984, 

1964, 1930, 1723, 1400. 

Voor elke tijdsperiode zijn er drie foto’s: een foto waarop 

je ziet welke kleren men toen aan had, een foto waarop je 

ziet hoe kinderen naar de klas gingen en een foto met het 

typische vervoersmiddel uit die periode. 

Mieke

Brief van Mieke (midden)

Les 6



Afbeeldingen

Les 6

Klasfoto (Foto Erfgoed Balen)

1984







Afbeeldingen

Vervoer:
Enkele auto’s op de parking van het Gildenhuis in Balen-Schoorheide.  
(Foto Erfgoed Balen – EGB_011025)

Kledij:
In 1984 bracht koning Boudewijn een bezoek aan de Hoolstmolen. V.l.n.r. Paul Bouters, Els Dekinder 
(moeder van Jef Druyts) van vzw levende molens, Koning Boudewijn en Burgemeester Mathieu 
Bierkens. Ze dragen allemaal ‘chique’ klederen. (Foto Erfgoed Balen – EGB_014793)

1984
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Afbeeldingen

Klasfoto:
Gemeenteschool Rosselaar 1964: Mevr. Dierckx - Jacobs Emiliene, rechterkant 1e bank r. Anita 
Geerts, 3e bank r. Godelieve Geerts, 4e de bank l. Anny Wuyts. (Foto Erfgoed Balen – EGB_015502)

Vervoer: 
Een tombola-actie van de Balense handelaars tijdens de jaren 1960. De hoofdprijs was een nieuwe 
auto! (Foto Erfgoed Balen – EGB_015502) 

1964
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Afbeeldingen

(Sport)kledij:
Enkele voetballers – met lange haren – tijdens de jaren 1960. (Foto Erfgoed Balen – EGB_016617)

1964
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Afbeeldingen

Vervoer:
De auto van het gezin Ferdinand Schaevers -  
Van Genechten in de Steegstraat. 
(Foto Erfgoed Balen – EGB_015859) 

Kledij:
Rik Schoofs, vrouw Liske Mariën en dochter Constance 
‘Tanneke’ Schoofs in 1930 met typische kledij uit die 
periode. (Foto Erfgoed Balen – EGB_015788)

1930
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Klasfoto:
Naailes in de jaren 1930. (Foto Erfgoed Balen – EGB_012212)

 





Afbeeldingen

Kledij:
Kaartspelers in een herberg. Collectie Loterijmuseum.

1723
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Kledij: 
Dorpskermis met loterij van voorwerpen. Eind 16de - eerste helft 17de eeuw. Collectie Loterijmuseum.







Afbeeldingen

Kledij:
Christine de Pizan, Cité des dames. Maître 
de la Cité des Dames. Enlumineur. 1400-
1410. 

Kledij:
Christine de Pizan, Cité des dames. Maître de la Cité des Dames. 
Enlumineur. 1400-1410. 

1400
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Kledij: 
Grande Bible historiale complétée. Maître du livre d’heures de 
Johannette Ravenelle. Enlumineur. 1395-1401. 



 



Dag iedereen 

Ik zou jullie allemaal alvast heel erg willen bedanken om 

mij te helpen. Samen heb ik met jullie veel bijgeleerd over 

mijn familie en over mijn opa, Dominicus Van Dingenen. 

Hopelijk hebben ook jullie heel veel ontdekt over jullie 

familie, over jullie naam en over hoe mensen vroeger 

leefden! 

Mieke

Les 6

Brief van Mieke (slot)


