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Soldatenlaarzen en kauwgom 

En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet... 
  

Van uitstel komt dus geen afstel want er werd een nieuwe datum geprikt! Om onze 

vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en als mooie afsluiter van de interviewcampagne, 

spenderen we op zaterdag 6 oktober de hele dag met de collega’s heemkundigen in en 

rond Vucht, Veldwezelt, Vroenhoven en Kanne. U bent toch ook van de partij? 

Vooraf inschrijven - deadline 7 september 

 

 
Staat de micro aan? 

 
De interviewcampagne loopt nog steeds en we rondden reeds de kaap van 20 interviews, 

waaronder enkele echte pareltjes. Hopelijk kunnen we deze zo snel mogelijk via de website 

en erfgoedplus ontsluiten. Bezoekers van onze pagina www.soldatenlaarzenenkauwgom.be 

sturen ons in ieder geval veel “Doe zo verder!” boodschappen. Een pluim voor alle 

vrijwilligers uit Achel, Leopoldsburg, Lommel, Peer en Sint-Huibrechts-Lille. Het is in ieder 

geval nog niet te laat om ook een steentje bij te dragen. 

 

 

Op zoek naar erfgoed 
 

Met onze bronnenrubriek op de website willen we de verschillende bronnen en archieven 

die ons meer kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse Kempen in 

de kijker plaatsen. Altijd al meer willen weten over het amusementsgehalte van een 

goochelshow in de jaren ’40, neem dan bijvoorbeeld eens een kijkje in het Rijksarchief of 

het Provinciearchief met enkele interessante Winterhulpaffiches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reeds verschenen artikels zijn ook nog altijd te raadplegen via de website, dus neem zeker 

eens een kijkje. Op zoek naar een onderwerp voor een nieuw artikel of gewoon 

nieuwsgierig, organiseer dan een bronnenworkshop (Zie kader links). Op één avond naar 

keuze, wordt een bron over jouw gemeente (uit de Tweede Wereldoorlog) voorgesteld en 

wordt er samen naar een aantal invalshoeken voor het schrijven van een leuk artikel (voor 

jouw tijdschrift) gezocht.  

Indien je geïnteresseerd bent (en er voldoende deelnemers zijn), geef dan een seintje 

(evelien.elk@gmail.com) en wij komen bij je langs! 

 

Ook leuke of interessante foto’s, documenten of voorwerpen zijn nog altijd welkom! 

 

 

 

 

Info en contact: 
 
 

Evelien D’Haese, 

Projectcoördinator 

 

Luikersteenweg 244, 

3920 Lommel 

evelien.elk@gmail.com 

0468/10.87.14 

 

www.soldatenlaarzen 

enkauwgom.be 

 

 IN DE KIJKER! 
 
 

“Hoe schrijf ik een artikel 

op basis van een 

historische bron?” 

 

Cursus op maat 

1 avond, 1 bron 

jouw gemeente 

min. aantal deelnemers 

 

Contacteer ons! 

 


