Soldatenlaarzen en kauwgom
.

Vertel me meer…
“Op 10 mei 1940 zijn we zo mogelijk met meerdere kinderen dat we toen waren aan de
dood ontsnapt...”

 IN DE KIJKER!
“Registreren van
collecties met het
Erfgoedregister”
Georganiseerd door
ERFGOEDPLUS

23/02
19u – 22u

Dit citaat is het begin van een kort verslag van het oorlogsbegin in mei 1940, ons
bezorgd door een vriendelijke getuige uit Overpelt. Daarmee is de interviewcampagne nu
eindelijk gestart. De komende maanden hoopt de vereniging om dankzij de inzet van
vrijwilligers en Heemkringen de opzet van dit project –het verzamelen van de verhalen
over het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog– te verwezenlijken.
Vanaf 20 januari werden daarvoor in drie afhaalpunten telkens twee interviewtassen
ter beschikking gesteld van onze vrijwilligers. Zo beschikken zij over het nodige
opnamemateriaal en alle benodigdheden voor een kwalitatief goed interview.
Geïnteresseerden kunnen deze uitlenen voor een periode van twee weken, na het
achterlaten van zijn/haar contactgegevens. Op die manier is de vereniging telkens op de
hoogte van de huidige ‘bezitter’ van de interviewtas. De drie punten zijn:


Syntra Neerpelt
Hoekstraat 50,
3910 Neerpelt




Inschrijven is verplicht!
bbosmans@limburg.be,
011 23 75 79

Documentatiecentrum de Barrier
Luikersteenweg 244, 3920 Lommel
Bibliotheek Bocholt (Ann Rombaut)
Dorpsstraat 2, 3950 Bocholt
Bibliotheek Cultuurcentrum Peer (Maarten Geuns)
Zuidervest 2A, 3990 Peer

Voor problemen of vragen, kan u steeds bij projectcoördinator Evelien D’Haese terecht.
Bekijk ook even op de website de nieuwe pagina Downloads, waar u alle documenten
kan downloaden.

Bronnenonderzoek
Schouder aan schouder, in de Nood: alle Lommelaren steunen Winterhulp!
HOE KUNT GIJ WINTERHULP STEUNEN?

Info en contact:
Evelien D’Haese,
Projectcoördinator
Luikersteenweg 244,
3920 Lommel
evelien.elk@gmail.com
0468/10.87.14
www.soldatenlaarzen
enkauwgom.be

Deze tekst en de aankondiging van een fondsenwervende goochelavond zijn beide terug
te vinden in het Rijkarschief Hasselt, in het archief Winterhulp. Hoe we op basis van
bronnenmateriaal een kort artikel kunnen schrijven, wordt duidelijk tijdens een cursus
“het schrijven van een historische tekst” onder begeleiding van het Rijksarchief. Meer info
over het tijdstip en locatie volgt nog.

