
  

Soldatenlaarzen en kauwgom 

Op zoek naar… 
 

 

M/V met een hart voor erfgoed! 
Deze week werd het startsein gegeven voor de campagne om vrijwilligers voor het 
project te werven. Onder meer via een folder, een oproep in verschillende media en 
persoonlijk contact, gaan we op zoek naar mensen die hun steentje willen bijdragen. 
 

INTERVIEWER 
  luistert graag naar verhalen 
  sociaal/contactvaardig 

nieuwsgierig naar het dagelijks leven tijdens WO II 
beschikt over voldoende vrije tijd tot juni 2012 

 

SCHRIJVER 
  heeft een vlotte pen 
  is eventueel bereid het archief in te duiken 
  interesse in het dagelijks leven tijdens WO II 
  kan tijd vrijmaken voor het project tot juni 2012 
 

INVENTARISATOR 
   beschikt over basisvaardigheden met de pc 
  kan nauwkeurig werken 
  is benieuwd naar het dagelijks leven tijdens WO II 
  heeft vrije tijd in de aanbieding 

 
Natuurlijk heeft de vereniging vrijwilligers ook wat te bieden:  
 

SAMEN LEREN: vorming op maat  
 

 SAMEN ONTDEKKEN: het eigen erfgoed onderzoeken en voorstellen 
   

 SAMEN WERKEN: continue begeleiding en leggen van nieuwe contacten 
 

 SAMEN AMUSEREN: gezellige groepsactiviteiten 
  
 

Dit is een unieke kans om mee te werken aan een vernieuwend project dat het eigen 
erfgoed in de kijker plaatst. Tegelijkertijd maak je deel uit van een dynamische 
groep en kan je jouw vaardigheden aanscherpen! 
Zelf nieuwsgierig of ken je de geknipte persoon, neem dan contact met ons op! 
 

Vrijwilligers die interviews willen afnemen kunnen reeds inschrijven voor de 

gratis cursus Mondelinge geschiedenis en het afnemen van interviews op 24/11 en 
1/12. Tijdens de eerste avond zullen de inhoudelijke krachtlijnen worden 
voorgesteld (naar welke verhalen zijn we op zoek? wat zijn de thema’s?) en de 
aanloop naar het afnemen van een interview zal in detail bekeken worden. Tijdens 
de tweede sessie bespreken we de praktische uitvoering van het interview en de 

opvolging. Geïnteresseerden zijn van harte welkom! 
 
Telkens een donderdagavond, van 19 tot 21u4 
Locatie Barrier, Luikersteenweg 244, 3920 Lommel 
 
 
  

 

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! 
 

 Opleiding  

“Mondelinge 

geschiedenis en het 

afnemen van interviews”  

 

24/11 en 1/12 

19u – 21u 

 

Locatie “Barrier” Lommel 

 

Graag vooraf inschrijven! 

Een verhaal en toebehoren 
 
In de vorige nieuwsbrief werden de 5 grote thema’s waar het project rond wil werken 
voorgesteld. Ken je iemand die hier iets over kan vertellen? Of kan je ons verwijzen 
naar foto’s, documenten of voorwerpen die hier bij aansluiten? Geef ons dan een 
seintje of neem voor meer info een kijkje op de website! 

 

 

 

 


