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Soldatenlaarzen en kauwgom 

Writer’s block? 

 

In het kader van het project Soldatenlaarzen en kauwgom, 

organiseert de projectvereniging in samenwerking met het 

Rijksarchief Hasselt een cursus “Hoe schrijf ik een 

historisch verantwoorde tekst?”. Gedurende vier avonden 

wordt duidelijk hoe je tot een verantwoorde historische 

tekst kan komen. Hoe vind je een interessant onderwerp? 

Hoe zoek je informatie in archieven of in secundaire 

literatuur? Hoe giet je de bevindingen in een interessant 

artikel? Welke mogelijkheden zijn er om te publiceren? 

Hoe kan ik als heemkundige een toffe tekst voor mijn 

tijdschrift neerpennen?  Kortom, hoe schrijf je als niet-

historicus een vlot historisch artikel? 

 

 

 

 

 

 

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 

historisch verantwoorde 

tekst?” 

 

5 - 12 - 19 - 26 maart 

19 - 21u 

De Schans - lokaal E6, 

Hechtel-Eksel 

 

 

Lesgever: Rombout Nijssen, hoofdarchivaris Rijksarchief Hasselt 

Wanneer: 5 – 12 – 19 – 26 maart, van 19u – 21u 

Waar: Ontmoetingscentrum De Schans, Rode Kruisplein te Hechtel-Eksel – Lokaal E6 

Graag vooraf aanmelden! evelien.elk@gmail.com of 0468/10.87.14 

 
 

Registreren 
 
De cursus “Registreren van collecties met het Erfgoedregister” die zou doorgaan op 23 
februari bij Syntra Neerpelt werd geannuleerd. Een nieuwe data voor geïnteresseerden 
zal binnenkort volgen. Dit is een uitgelezen kans om als vereniging (met of zonder 
account bij het Erfgoedregister) te leren hoe u de eigen verzameling of collectie kan 
digitaliseren en openstellen voor derden. U wordt op de hoogte gehouden! 
 
 
 
 
 

 
 

Een luisterend oor? 

 
Bij deze worden alle vrijwilligers en Heemkringen bedankt voor hun inzet bij de 
interviewcampagne. Op dit moment lopen er verschillende interviewprojecten; onder 
meer in Bocholt, Kaulille, Sint-Huibrechts-Lille, Lommel en Peer. Er werd alvast een 
eerste stap in de goede richting gezet. 
Vrijwilligers kunnen voor opnamemateriaal en alle informatie nog steeds terecht bij: 

 
 Documentatiecentrum de Barrier 

Luikersteenweg 244, 3920 Lommel 

 Bibliotheek Bocholt (Ann Rombaut) 

Dorpsstraat 2, 3950 Bocholt 

 Bibliotheek Cultuurcentrum Peer (Maarten Geuns) 

Zuidervest 2A, 3990 Peer 

 
Gelieve als vrijwilliger ook even de informatienota, die op onze website (downloads-
vrijwilligers) alle nuttige info qua rechten en plichten vermeldt, te bekijken. 
 
 
 

Veel succes en tot binnenkort! 


