
Waalres Erfgoed zoekt Enthousiastelingen  

Medewerker 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. Toch zijn er 

nog veel vooroordelen over ons werk. Vooroordelen in één zinnetje samengevat als: “Werken in een heemkundekring is 

een tijdrovende bezigheid met stoffige documenten in een club met saaie nerds”. 

Inderdaad: een tijdrovende bezigheid. Maar als u bij ons medewerker bent, mag u zelf uw inzetbaarheid en tempo bepalen 

in een projectgroep naar keuze. U kunt in gezelschap van andere medewerkers aan het werk in onze Heemkamer in Het 

Huis van Waalre maar ook lekker op uw gemak thuis. 

Inderdaad: wij werken met stoffige documenten. Maar de stapel wordt steeds kleiner omdat we zoveel mogelijk aan het 

digitaliseren zijn om zo alles ‘online’ te kunnen zetten zodat straks iedereen inzage heeft in ons archief. 

Inderdaad: een club met saaie nerds. Er werken bij ons nerds. Maar ook hele enthousiaste, energieke en bevlogen mensen. 

Een gemêleerd  gezelschap waarin voor iedereen plaats is. Wij maken geen onderscheid. 

Als u wat meer informatie wilt, kunt u eens kijken op www.goedvoormekaarwaalre.nl. Daar staan onder het kopje “ik wil 

helpen” een aantal vacatures voor onze heemkundekring. Wilt u iets anders doen; heeft u zelf ideeën om de geschiedenis 

van Waalre mee op te tekenen: in overleg is heel veel mogelijk. 

Onze eigen website is www.waalreserfgoed.nl. En bekijk, ‘like’en ‘deel’ ook eens onze Facebookpagina “Waalreserfgoed”. 

Aanmelden als medewerker kan mondeling op de Heemkamer of per email: info@waalreserfgoed.nl. U wordt dan uitgeno-

digd voor een gesprek over de invulling van uw werk voor onze stichting. 

Waalres Erfgoed zoekt Donateurs 

Donateurs zijn zeer belangrijk voor Waalres Erfgoed, zowel voor de betrokkenheid als financieel. De donateurs ontvangen 

viermaal per jaar gratis onze nieuwsbrief ‘Spinning Houwe’ 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 in onze Heemkamer. Met 

de financiële bijdrage maakt de donateur het mede mogelijk dat Waalres Erfgoed onderzoeken kan uitvoeren en de resul-

taten daarvan zichtbaar kan maken.  

Wilt u donateur worden, meld u dan aan door onderstaande strookje in te vullen en op te sturen naar Waalres Erfgoed p/a 

Koningin Julianalaan 19, 5582JV Waalre of geef het aan één van onze medewerkers.  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Aanmeldingformulier Donateur Waalres Erfgoed 

Naam: dhr./mevr. _______________________________________________________________________ 

Adres:                     ________________________________________________________________________ 

Postcode:               ______________________ Woonplaats:           __________________________________ 

Email:                     __________________________________ 

 

Geeft zich op als donateur van Waalres Erfgoed (minimale donatie €12,50 per jaar). De bijdrage zal ieder jaar worden over-

gemaakt op rekeningnummer NL96 RABO 0155 7993 39 t.n.v Stichting Waalres Erfgoed. 

 

________________________________________ 

Handtekening 


