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Soldatenlaarzen en kauwgom 

Grabbelen in de bronnenton? 

 

In de nieuwe rubriek die recent verscheen op de projectwebsite, zal geregeld een 

interessante bron, een bepaald bronnentype of archieffonds worden belicht. Dit als 

voorsmaakje van het bronnen- en literatuuroverzicht dat op het einde van dit jaar zal 

worden voorgesteld. In juni was het de beurt aan het Provinciearchief met wat nieuws uit 

Sint-Huibrechts-Lille en een  

verhaal over het na-oorlogs 

parochieverslag uit Peer zal  

binnenkort verschijnen. Surf  

snel naar de website en klik  

op resultaten - impressies -  

bronnenrubriek! 

 

De projectvereniging wil deze 

bronnen ook dichter bij jullie 

brengen. Daarom organiseren 

we in het  najaar een  cursus  

op maat. 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.  

 

Wat hebben we te bieden? 1 avond analyse van 1 bron jouw gemeente 

 aanzet voor een artikel    op vraag    vanaf september  

 

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

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

 

 

De vliegende reporters 
 

Goed nieuws! De vrijwilligers doorkruisen nog steeds de 10 gemeenten op zoek naar 

verhalen. Het is nog niet te laat om te starten of om een versnelling hoger te schakelen. Zo 

is men recent ook in Leopoldsburg uit de startblokken geschoten. Meer nieuws en enkele 

fragmenten zijn op de website terug te vinden. 

 

 

Busje komt zo 
  

Van uitstel komt hopelijk geen afstel…het voorgestelde dagje ontspanning op 7 juli lokte 

te weinig nieuwsgierigen waardoor de kennismaking met het oorlogserfgoed in de streek 

rond Vroenhoven nog even op zich laat wachten. Mogelijke alternatieve data, zijn voor 

september of oktober. Laat ons snel iets weten indien je graag met ons op pad gaat, zo 

kunnen wij toch nog een leuke dag plannen om jullie te bedanken voor de inzet en 

medewerking van het afgelopen jaar! 

 

 

 

 

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 

 


