
 

“Sint-Katelijne-Waver is een onderwijsgemeente met een veelzijdig aanbod, waar men van de 
kleuter- tot de hogeschool les kan volgen. Onze scholen hebben een rijk verleden dat we 
moeten koesteren. Op 1 oktober bieden wij de gelegenheid om schoolerfgoed (foto’s, verhalen, 
materiaal,…) binnen te brengen. Met dit materiaal wordt achteraf een boeiende tentoonstelling 
georganiseerd.” Eric Janssens, Schepen van Cultuur Sint-Katelijne-Waver 
Thierry Serrien, Schepen van Cultuur Willebroek 

 

Persbericht: 20/09/2022 

 

SINT-KATELIJNE-WAVER 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 Sint-Katelijne-Waver en IGEMO zijn op zoek naar verhalen en foto’s over jouw tijd 
op school in Willebroek (en deelgemeenten). 

 
Kom op zaterdag 1 oktober 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.  

 

 
 

Hoe werkt het? 
 

• Kom op zaterdag 1 oktober 2022 tussen 10 en 16 uur naar het voormalig raadhuis, Dorp 64A, 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver (zaal op 2de verdieping). 

• Jouw verhaal of foto wordt ter plaatse gedigitaliseerd. Medewerkers van erfgoedcel 
Rivier&Land en Erf en Heem vzw 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. 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 het Gemeentelijk Documentatiecentrum Marcel Dillen beter te leren kennen? 
Erf en Heem vzw zorgt ervoor dat de deur deze dag voor iedereen open is. 
 
Dit is een initiatief van Erfgoedcel Rivier&Land, heemkundige kring Erf en Heem vzw, 
erfgoedvereniging Jozef Van Rompay Davidsfonds Genootschap Vzw en gemeente Sint-Katelijne-
Waver. 

 
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: 

Maria Vercammen (°1930), school van ’t Loerenboske in Pasbrug-

Nieuwendijk © Erf en Heem. 
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