• De Van Mierlo collectie: gereedschappen en werktuigen
uit de wagenmakerswerkplaats van Van Mierlo aan de
Dreefstraat in Waalre Deze collectie is uitgeleend aan het
museum De Acht Zaligheden in Eersel.
• De Toponiemenverzameling, begonnen door de heer
Mommersteeg en inmiddels uitgebreid tot ca. 5000 oude
veldnamen in Aalst en Waalre.
• Het archief van diverse verenigingen, zoals de Werkgroep Dorpsbelangen, Stichting Recreatie Centrum, de
Boerenbond (afdeling Waalre).
• Een fotoverzameling met meer dan 6.000 foto’s uit het
heden en verleden.

Publicaties
Doelstelling
De Stichting Waalres Erfgoed is opgericht om het
erfgoed van onze gemeente veilig te stellen. Zij doet dat
sinds haar oprichting in 1986 door het verzamelen van
allerlei documenten en foto’s. Daarnaast wil de stichting het
leven van de bewoners van onze gemeente door de eeuwen
heen bestuderen en hierover zoveel mogelijk zichtbaar
maken. Zij doet dat met behulp van een aantal werkgroepen
en door de resultaten van al dat werk aan de inwoners van
de gemeente te tonen via lezingen en publicaties.

Werkgroepen
Het aantal werkgroepen varieert in de tijd.
Momenteel zijn de de volgende werkgroepen actief:
• Bidprentjes
• Genealogie
• Archeologie
• Materiële volkscultuur
• Middenstand
• Interviews
• Oude wegen.
Daarnaast wachten nog diverse onderwerpen om nader
uitgezocht te worden.

Verzamelingen
In de afgelopen jaren heeft de Stichting Waalres Erfgoed
diverse verzamelingen verworven, zoals:
• De Gaston Remery collectie, bestaande uit alle boeken
(vele eerste drukken), correspondentie en foto’s van de
Waalrese schrijver Antoon Coolen.

De stichting publiceert zoveel mogelijk de resultaten van
haar studies in de vorm van een boek. Daarnaast onderhoudt zij het contact met haar achterban (de medewerkers
en donateurs) via een nieuwsbrief, ‘Spinning Houwe’
genoemd, die viermaal per jaar verschijnt. In de reeks
boeken met het inmiddels vertrouwde uiterlijk zijn de
volgende boeken nog verkrijgbaar:

• Van Mierlo de Wagenmaker ISBN 90-801277-3-6.
• De schaduw van een heiligdom. De geschiedenis van
Aalst en zijn middeleeuwse kerk ISBN 90-803984-1-1.
• Wevers in Woldere. De geschiedenis van 150 jaar
Linnenweverij Van Dijk & Zn ISBN 90-803984-2-X.
• Aalst-Waalre aan de spoorlijn ISBN 90-803984-3-8.
• Het Herengoed van Waalre. De geschiedenis van het
Kasteel, de Heren en de Loondermolen ISBN 90-803984-4-6.
• Toponiemen in Aalst & Waalre, deel 1 Aalst,
ISBN 90-803984-6-2 en deel 2 Waalre ISBN 90-803984-8-1.
• De kerk van Sint-Willibrord in Waalre
ISBN 90-803984-7-0.
• Inventarisatie traditionele boerderijen
Aalst 1830-2000 ISBN 978-94-90552-01-5,
Waalre 1830-2000 ISBN 978-90-803984-9-8.
• Wasblekerij Koster-Keunen ISBN 978-94-90552-00-8.
• Aalst-Waalre in oorlogstijd ISBN 978-94-90552-02-2.
Voor meer gegevens zie onze website.

Donateurs
Donateurs zijn zeer belangrijk voor de stichting, zowel voor
de betrokkenheid als financieel.
De donateurs ontvangen gratis onze nieuwsbrief en een
uitnodiging voor onze lezingen die we in het voor- en najaar
organiseren. En natuurlijk is de donateur altijd van harte
welkom om een kijkje te nemen op onze heemkamer.
Met de financiële bijdrage maakt de donateur het mede
mogelijk dat de stichting onderzoeken kan uitvoeren en de
resultaten daarvan zichtbaar kan maken. Met andere
woorden de donateurs hebben wij echt nodig.

Heemkunde
in Aalst en Waalre

Wilt u donateur worden, meld u dan aan door
onderstaand strookje in te vullen en op te sturen naar
Stichting Waalres Erfgoed, per adres Heemkamer,
Het Klooster, Hoogstraat 4-8, 5581 BK Waalre.

Aanmeldingsformulier
Donateur Stichting Waalres Erfgoed
Naam: Mevr./Dhr.

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:

geeft zich op als donateur van de Stichting
Waalres Erfgoed (minimale donatie 12,50 euro per
jaar). De bijdrage zal ieder jaar worden overgemaakt
op rekeningnummer 1557 99 339 t.n.v.
Penningmeester Stichting Waalres Erfgoed.

Handtekening:

Waalres Erfgoed is gevestigd in de Heemkamer op de
bovenverdieping van ‘Het Klooster’, Hoogstraat 6,
5581 BK Waalre. Tel: (040) 2223337.
Rabobank Waalre rek. nr. 15.57.99.339.
Website: www.waalreserfgoed.nl.
E-mail: info@waalreserfgoed.nl.
De heemkamer is op maandag-, woensdag- en
donderdagmiddag geopend.

