
 

 

 

 

Vrijdag 28 september 2018  

Tijdreizen doorheen het verleden van de Zuidrand met de 

Tijdmobiel. 

Streekvereniging Zuidrand leert jonge kinderen de geschiedenis van hun streek aan de 

hand van een educatief project. 

De Tijdmobiel! 

De Tijdmobiel is een prachtig omgebouwde woonwagen waar kinderen van het 4de, 5de, en 6de 

leerjaar als reporters uit het verleden reizen door de tijd. Met het project laten we de leerlingen al 

spelenderwijs kennismaken met de geschiedenis en het erfgoed van de Antwerpse Zuidrand.  

Gedurende een week werken de klassen aan verschillende opdrachten waarin het thema ‘erfgoed’ 

centraal staat.  Zo reconstrueren de kinderen het verleden via een fotoverhaal, interviewen ze hun 

oma of opa over hoe het vroeger was, brengen ze een tijdsband in beeld, maken ze een fictieve krant 

met artikels over gebeurtenissen uit het verleden en een televisiejournaal met nieuws van vroeger. 

Schepen Lieve Voets, bevoegd voor erfgoed en toerisme in stad Mortsel, verduidelijkt: “De kinderen 

komen sterk in de ban van het verleden via de Tijdmobiel. Het is een concept dat blijft aanspreken, 

een schitterende generatiedoorbrekende activiteit. Zo tonen we in het begin van de week filmpjes 

over het schoolleven en de vrijetijdsbestedingen van vroeger, hiermee gaan de kinderen van start. We 

vragen hen om via verhaaltjes van de ouders of grootouders mee na te denken over wat ze zelf 

allemaal te weten willen komen over dat onderdeel van de geschiedenis.”.  

Film en beelddatabank De Zuidrand 

In de Tijdmobiel maken we ook gebruik van de digitale erfgoedcollectie van de Zuidrand. Zo reizen de 

beelden uit de databank mee met de Tijdmobiel naar de lagere scholen in de regio. De kinderen gaan 

er met behulp van eigentijdse audiovisuele technieken aan de slag met de beelden, film- en 

geluidsfragmenten en koppelen ze aan hun eigen geschiedenis. 

Door tal van muzische opdrachten maken de leerlingen kennis met de film en beelddatabank van De 

Zuidrand. De leerlingen krijgen tablets mee om telkens filmpjes en foto’s te maken van hun 

belevenissen doorheen de week. Deze filmpjes worden verzameld en getoond in de klas,  zodat 

iedereen op de hoogte blijft van elkaar.  

 

Spelenderwijs leren 

“Het leuke aan de Tijdmobiel en het educatief project is dat de kinderen vanuit hun eigen leefwereld 

en beleving het verleden beter leren kennen. Dit is helemaal anders dan de klassieke geschiedenis -of 

wereldoriëntatie les.” aldus schepen Lieve Voets.  



De Tijdmobiel van Streekvereniging Zuidrand trekt nog tot 16 november langsheen tal van scholen in 

de Antwerpse Zuidrand, de Parkschool in Mortsel bijt vandaag de spits af.  

Schepen Lieve Voets is opgetogen: “Ik ben verheugd dat de Tijdmobiel opnieuw in Mortsel te gast is, 

de laatste keer was 2 jaar geleden met onder meer een bezoek aan de Sint-Lutgardisschool. 

De Tijdmobiel werd hier ontwikkeld en rolde vanuit deze stad haar concept uit langs scholen in de 

zeven Zuidrand gemeenten. Nu kunnen ook de kinderen uit de Parkschool kennismaken met de 

Tijdmobiel. “  

Streekvereniging Zuidrand  

Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, 

Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid.  

Ze werkt aan projecten op het  snijvlak van natuur-, landbouw- en landschapszorg, open ruimte, 

erfgoedbeheer- en behoud, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen 

overheden en veldwerkers versterken we de streekidentiteit.  

 

 

De kinderen van het 6de leerjaar uit de Parkschool in Mortsel verkennen als eerste de Tijdmobiel 

 

 

Voor meer informatie, kan je terecht bij:  

Michelle Segers, medewerker cultureel en bouwkundig erfgoed, 03/304 85 11 

Meer informatie over Streekvereniging Zuidrand via www.dezuidrand.be 

 

http://www.dezuidrand.be/

