Vooroordeel 1:
‘Een hok vol ouwe stoffige papieren’
Jawel: om het verleden te begrijpen heb je documenten nodig,
want de mensen die het hebben meegemaakt zijn er vaak niet
meer. De documenten zijn dan nog de enige dragers van de
geschiedenis. Maar het blijven dode dingen zolang niemand ze
bestudeert en zo hun inhoud betekenis geeft. Op die manier komt
het verleden tot leven en kunnen we ervan leren.
Vrijwilligers van Waalres Erfgoed bestuderen de documenten in de
inmiddels omvangrijke bibliotheek van onze Stichting. Die
documenten lopen uiteen van geschreven en gedrukt tekstmateriaal tot foto’s en plattegronden. Maar we verzamelen ook
gebruiksvoorwerpen uit het regionale verleden, want die vertellen
elk hun eigen stukje van het verhaal. De Stichting verzamelt ook
getuigenissen van mensen die het verleden nog meegemaakt
hebben. Daarvoor doen we veldwerk, zoals het interviewen van die
(vaak hoogbejaarde) ‘laatste’ getuigen. En trouwens: Waalres
Erfgoed is gevestigd op de prachtige bovenverdieping van het
Klooster in Waalre; we zitten dus helemaal niet in een ‘hok’!

Vooroordeel 2: ‘Niet het verleden
maar de toekomst is belangrijk’
Zeker: onze Stichting houdt zich met het verleden van Waalre en
Aalst bezig. Maar ze doet dat niet met de rug naar de toekomst.
Juist niet! Wij begrijpen onszelf en onze gemeenschap pas goed als
we weten hoe een en ander zo geworden is. Niet voor niets zijn
mensen weer meer geïnteresseerd in de vaderlandse geschiedenis
(bv. de Canon van de Vaderlandse Geschiedenis). Dat verleden laat
immers zien waar we vandaan komen en laat zien hoe we ons
verder kunnen ontwikkelen, zonder in oude fouten te vervallen.
Waalres Erfgoed kent verschillende werkgroepen die zich
bezighouden met aspecten van de regionale geschiedenis. Met
enige regelmaat verschijnen er publicaties over dat werk (zie voor
een overzicht onze website: www.waalreserfgoed.nl).
Hoezeer we met beide benen in het heden staan, blijkt uit onze
maatschappelijke betrokkenheid. Zo adviseert onze Stichting lokale
en regionale overheden over de archeologische waarde van
plekken waar nieuwbouw gepland staat.

Vooroordeel 3:
‘Saaie boel, zo’n clubje nerds’
Ook dit vooroordeel is onterecht. Want al weet u nog niet veel over
onze rijke historie, u bent toch van harte welkom. Enthousiasme is
het belangrijkste; de kennis vergaart u al doende met ons.
Waalres Erfgoed kent allerlei soorten vrijwilligers: oude en jonge,
mannen en vrouwen, hoog en laag opgeleiden enzovoort. Die
diverse samenstelling resulteert in verschillende visies waardoor
een rijk beeld van het regionale verleden ontstaat. Een levendig
beeld dat voor velen invoelbaar is.
Overigens: er heerst bij ons geen gewijde stilte: gezelligheid staat
hoog in het vaandel. We doen het vrijwilligerswerk immers voor
ons plezier! Vandaar dat we jaarlijks meerdere uitstapjes en
lezingen organiseren.

Vooroordeel 4:
‘Vrijwilligerswerk kost veel tijd’
Dat is maar net hoe je het bekijkt. Iemand die bij ons vrijwilliger
wordt, bepaalt immers zelf hoeveel tijd hij of zij in de Stichting
steekt. We werken steeds meer projectmatig, zodat u zelf met de
anderen heldere doelen stelt en een realistisch tijdpad uitstippelt.
De ervaring wijst wel uit dat als mensen eenmaal meedoen, ze er
steeds meer tijd in gaan steken: voldoening en plezier werken
immers verslavend. U bent dus gewaarschuwd!

Waalres Erfgoed is gevestigd in de Heemkamer
op de bovenverdieping van ‘Het Klooster’,
Hoogstraat 6, 5581 BK Waalre.
Tel: (040) 2214989
De heemkamer is op maandag-, woensdag- en
donderdagmiddag geopend voor bezoek.

Waar kan ik meer informatie krijgen?
Voor meer informatie over Waalres Erfgoed kunt u terecht op onze
website: www.waalreserfgoed.nl. Maar u kunt ons ook bezoeken in
het Klooster aan de Hoogstraat in Waalre (zie nadere gegevens
hieronder).
Waar kan ik me aanmelden?
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan contact op met
Lambert Jansen. Dat kan telefonisch via nummer: 040 22 33 253 of
via email: lhhjansen@planet.nl

REIKEN NAAR JE ROOTS
Meedoen bij:

Stichting Waalres Erfgoed
zoekt enthousiastelingen

Lid worden van een heemkundekring: dat klinkt niet erg
spannend? Maar schijn bedriegt! Veel mensen vinden
plezier, voldoening en ontspanning in de verschillende
werkgroepen van onze Stichting. En gelukkig zijn ook steeds
meer jongeren actief. Toch zijn er nog veel vooroordelen
over ons werk. In deze flyer willen we de hardnekkigste
vooroordelen uit de wereld helpen. In de hoop, natuurlijk,
dat u met ons mee wilt doen!

