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Persbericht: 27/06/2022 

WILLEBROEK EN IGEMO ZOEKEN JOUW SCHOOLHERINNERINGEN 
HELP MEE ONS SCHOOLVERLEDEN IN WOORD EN BEELD BRENGEN 

• Heb je een straf verhaal uit de klas? 
• Welke bijnaam had de meester of juf? 
• Welke spelletjes beoefende je op de speelplaats? 
• Heb je nog oude klasfoto’s of foto’s van uitstapjes? 

Help mee ons schoolverleden in beeld en woord brengen 

Gemeente Willebroek en IGEMO zijn op zoek naar verhalen en foto’s over jouw tijd op school in 
Willebroek (en deelgemeenten). 

Kom op zaterdag 9 juli naar onze inzameldag en laat je verhaal of foto registreren. Op deze manier 
help je mee om deze schoolherinneringen digitaal te bewaren voor de toekomst. We gaan 
bovendien met het materiaal aan de slag om een heuse tentoonstelling uit te werken. 

“Verhalen over met roerei doordrenkte sandwiches op schoolreis, tot voorwerpen als 
schoolbanken met gaten voor inktpotten en bordenvegers met het eeuwige stof van het krijt: de 
school is simpelweg fantastisch erfgoed. De melancholie met de lach is dan nooit veraf.” 
Thierry Serrien, Schepen van Cultuur Willebroek 

 

Hoe werkt het? 

• Kom op zaterdag 9 juli 2022 tussen 10 en 16 uur naar het Centrum Jan Van Winghe, Captain 
Trippstraat 33 (zaal op gelijkvloers). 

• Jouw verhaal of foto wordt ter plaatse gedigitaliseerd. Medewerkers van Erfgoedcel 
Rivier&Land en Vaertlinck noteren jouw verhalen en anekdotes en geven gratis advies over 
de goede bewaring van je fotomateriaal. 

• Daarna scannen/fotograferen we zorgvuldig jouw documenten. 
• Wanneer jouw verhaal of foto volledig geregistreerd is, word je verwittigd. Pas op: het kan 

zijn dat je eventjes moet wachten. 
• Je neemt je foto’s vervolgens opnieuw mee naar huis. 
• De verhalen en gedigitaliseerde gegevens worden in de erfgoeddatabank bewaard. 
• In 2023 organiseren we een rondreizende tentoonstelling rond deze schoolherinneringen. 

Heb je veel materiaal? Dan is het handig om vooraf even contact op te nemen. 

Een afspraak maken? Of heb je andere vragen? 
Contacteer ons dan via erfgoed@igemo.be 
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Benieuwd om de werking van Vaertlinck beter te leren kennen? 
De deur staat voor iedereen open op 9 juli, van 9 tot 16 uur (1ste verdieping). 

Dit is een initiatief van Erfgoedcel Rivier&Land, heemkundige Kring Vaertlinck vzw en de gemeente 
Willebroek. Meer informatie over dit project rond schoolherinneringen vind je door hier te klikken. 

Journalistieke vragen of opmerkingen? 

Contacteer dan Sarah Luyten, erfgoedcoördinator van IGEMO. 
Dat kan via 0498 08 19 42 of via sarah.luyten@igemo.be. 

 

Steeds te vermelden:  
Rogier François Van Dessel (roepnaam Roger) op de schoolbanken,  

Blaasveld, ca. 1937-1943. ©Familie Van Dessel. 

https://www.vaertlinck.be/
https://igemo.be/erfgoed/schoolherinneringen/
mailto:sarah.luyten@igemo.be
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