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Geleid bezoek Breendonk Memorial te Willebroek 
 
Geachte mevrouw, heer 
Beste leerling 
 
Op woensdag 8 maart 2023 bezoeken de leerlingen van het 6e jaar het Nationaal gedenkteken van het Fort 
van Breendonk of ook wel Breendonk Memorial, waar zij een rondleiding zullen krijgen met gids. Deze extra 
EMA sluit zowel aan bij het vak geschiedenis als bij de verschillende levensbeschouwelijke vakken.  
 
Het Fort van Breendonk is een sprekend bewijs van de gruwel van het nazisme en de concentratiekampen in 
België. Vandaag is het één van de best bewaarde kampen in Europa. Tussen september 1940 en september 
1944 verbleven er circa 3.600 gevangenen: dissidenten, verzetslieden, gijzelaars en Joden. 
 
In de lessen geschiedenis kadert deze EMA binnen de leerinhouden omtrent de Tweede Wereldoorlog. In de 
lessen levensbeschouwing kadert deze EMA binnen het interlevensbeschouwelijk lesproject ‘De polarisering 
voorbij’, bestaande uit een deel voorbereiding en een deel bespreking/verwerking achteraf. 
 
Tijdsverloop: 
 

Stipt om 8:45! Verzamelen op het Statieplein, Aalst + aanvang busreis richting Willebroek. 

10:00 - 10:15 Aankomst Breendonk Memorial + start rondleiding met gids in 4 groepen. 

12:15 – 12:25 Einde rondleiding met gids + aanvang busreis richting Aalst. 

13:15 – 13:30 Geschatte aankomsttijd Statieplein, Aalst. 

 
Meebrengen/voorzien:  

• kledij aangepast aan de weersomstandigheden 

• herbruikbare drinkfles en eventueel een tussendoortje 
 
Voor alle duidelijkheid: er wordt niet gedronken of gegeten tijdens de rondleiding! 
Je laat ook geen afval achter op de bus. 
 
De prijs bedraagt 16 euro en wordt verrekend via het voorschot. 
 
Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige reden 
afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. 
 
Ook nog dit… Duizenden gevangenen hebben zware ontberingen doorstaan in het gevangenenkamp van 
Breendonk, honderden zijn er op gruwelijke wijze omgekomen. We verwachten daarom dat alle leerlingen 
zich waardig en respectvol gedragen, uit eerbied aan hun nagedachtenis. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Hannah Cogen Marie-Paule Haegeman 
Organisator Directeur 


