
 

 

Kempense Klaprozen is een project rond de Eerste Wereldoorlog. Het heeft als doel om van elke Kempense soldaat 

die omkwam tijdens of kort na de Eerste Wereldoorlog een biografie op te stellen die door alle geïnteresseerden 

raadpleegbaar is via de website www.kempenseklaprozen.be/noorderkempen.  

Het project werd in 2011 opgestart door een leerkracht van het Geelse Sint-Maria-Instituut en later uitgebreid naar 

de regio van Erfgoed Noorderkempen. Ondertussen hebben Kempense scholieren al uitgebreid opzoekingswerk 

verricht en vele biografieën samengesteld en online gepubliceerd. Om de doelstelling te bereiken om op 11 

november 2018 alle  biografieën van de circa 210 omgekomen soldaten uit onze regio online te hebben staan, zijn 

we op zoek naar enthousiaste helpende handen. 

Heb jij interesse voor de geschiedenis van de Kempen en / of WO1? Wil jij meewerken aan een uniek en waardevol 

erfgoedproject? Geniet jij van opzoekingswerk op websites en in archieven? Dan is deze vacature misschien wel echt 

jouw ding! 

Enthousiaste vrijwillige RESEARCHERS gezocht! 

Taken: 

- Doornemen van militaire dossiers 

- Opzoekingswerk op internet en in archieven 

- Gevonden informatie samenvatten in biografie 

- Opstellen van beknopte stamboom 

 

Functieprofiel / Vereisten: 

- Je kunt zelfstandig werken 

- Je bent gemotiveerd om mee te werken aan een uniek, waardevol erfgoedproject 

- Je bent bereid om een vormingssessie te volgen 

- Je bent bereid om je minstens 1 keer naar een archief te verplaatsen 

- Je hebt interesse voor de geschiedenis van WO1 en / of de Kempen 

- Je hebt een basiskennis van de Franse taal om militaire dossiers te kunnen begrijpen 

- Ervaring met opzoekingswerk in archieven is een pluspunt 

- Ervaring met genealogie is een pluspunt 

 

Wij bieden jou: 

- Je kunt je taken grotendeels van thuis uit opnemen 

- Je kunt zelf bepalen aan hoeveel dossiers je werkt 

- Wij zorgen voor een vormingssessie ‘Hoe zoek je op?’ 

- Je komt terecht in een gemotiveerd team dat mekaar via een online overlegplatform ondersteunt 

- Alle militaire dossiers zijn reeds gedigitaliseerd 

 

Interesse? 

Bij interesse graag een korte motivatie sturen naar Anneleen Van Lommel: 

- anneleen.vanlommel@erfgoednoorderkempen.be 

- Erfgoed Noorderkempen, t.a.v. Anneleen Van Lommel, Druivenstraat 18, 2300 Turnhout 

Heb je graag meer info? Mail gerust naar anneleen.vanlommel@erfgoednoorderkempen.be of bel 014 44 33 62. 
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