
Opening  tentoonstelling    "Schoolherinneringen uit voormalig Schoten." 
 

Een groep vrijwilligers van onze 
Stichting hebben hard gewerkt aan de 
tentoonstelling "Schoolherinneringen 
uit voormalig Schoten.  
"Verzamelen van materiaal, bezoek 
aan scholen en daarna foto's zoeken. 
Het geheel kwam in 22 lijsten. 
 
Op vrijdag 13 april werd het geheel 
o.l.v. Ferry v.d. Peet opgebouwd. 
Materiaal kwam van alle kanten 
binnen, zoals ook het glas-in-loodraam 
(het wapen van Schoten). Officieel is 

                                                                  het afkomstig uit de Overtonschool. 
 
Als laatste werd de docententafel, afkomstig 
van het Lorentzlyceum aan het 
Santpoorterplein, geplaatst. 
 
Ferry v.d. Peet keek rond en zag dat de klus 
af was. "Ik kan geen school meer zien en 
geen lijm meer ruiken. Ik ben blij dat we de 
deadline hebben gehaald en zeker met het 
resultaat." 
 
Zaterdag 14 april. Om 11.00 uur ging de 
werkgroep de laatste veranderingen 
aanbrengen. Hier en daar nog een bordje 
met teksten. ook werd de organisatie voor 
de opening doorgenomen. Voor 12.00 uur waren er al veel bezoekers aanwezig. 

 
Om 12.00 uur nam mw. Schoonebeek, leiding 
van de bibliotheek, het woord. Ze was blij met 
de tentoonstelling van Stichting Historisch 
Schoten en ze verwacht net als bij de vorige 
tentoonstellingen veel belangstelling. 
 
Voorzitter Frank Boorsma verwelkomde de 
wethouder van onderwijs de heer Nieuwenburg, 
de 95-jarige heer Peeters, hoofdonderwijzer van 
de St. Bavoschool en de overige bezoekers. Na 
een kort uitleg over de werkzaamheden voor de 
tentoonstelling, gaf hij het woord aan de 
wethouder. 

 
 



 
 
Wethouder Nieuwenburg, die 
vooraf al het een en ander had 
bekeken, liet blijken dat hij verrast 
was. "Stichting Historisch Schoten 
doet hiermee goede zaken", zei 
hij. "Het Schotens publiek mag 
trots zijn op deze groep 
vrijwilligers.". 
 
Voorzitter Boorsma overhandigde 
de wethouder een speciaal 
cadeau. Chocolade letters in de 
stijl van 'Aap, Noot, Mies.' 
 
Tot slot werd de werkgroep die 
deze tentoonstelling tot stand heeft gebracht door de voorzitter voorgesteld en 
bedankt. 
 
De wethouder en andere bezoekers bekeken de 22 borden en de andere attributen 
er omheen. "Het is opgebouwd in een echte schoolsfeer,, zei een van de bezoekers. 

 
De bezoekers haalde weer schoolherinneringen 
op uit vroegere tijden. De school was in die tijd 
streng en je moest hard werken. Het was 
overigens een gezellige tijd en dan vergeet je 
snel zuster Gonzega en meester Deijs.  
Even voordat de bibliotheek haar deuren sloot 
verlieten de laatste bezoekers de 
tentoonstelling. "We komen nog wel terug 
hoor, we hebben nog niet alles goed bekeken." 
 
     
    
 

   Ferry v.d. Peet plaats het laatste bord. 
 
 

De tentoonstelling is nog tot 30 mei 2012 
 

maandag en donderdag  13.00 - 20.00 uur 
woensdag en vrijdag      11.00 - 18.00 uur 
Dinsdag         13.00 - 18.00 uur 
Zaterdag                       10.00 - 14.00 uur 

 
 
 


