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1 Kasper  Misère                                                                               
> Op het perron van het station 

(wandel verder richting Kerkstraat)

2 Mil  Ik wil je een steentje geven 
> Aan de poort van de muziekschool

(ga verder richting Sint-Niklaaskerk)

3 Karen  Grootvader Breendonk
> Aan de Sint-Niklaaskerk

(sla rechtsaf de Van Landeghemstraat in)

4 Floor  In de wolken
> Aan het standbeeld van De Waag 

(loop over het Louis De Naeyerplein,
volg de Nieuwstraat tot aan het kanaal)

5 Nelle  Liefs uit Londen
> Aan de Vaart, over site De Naeyer

(loop richting brug, steek over en sla 
onmiddellijk linksaf richting de oude fabriek 
van De Naeyer)

6 Elif  Gekke tijden
> Aan Fabriek De Naeyer, waterkant

(maak rechtsomkeer en wandel opnieuw 
richting brug)

7 Merel  De Brug van Willebroek
> Aan de Vredesbrug, kant Mechelen

(steek de brug over en wandel rechtdoor 
over Dr. Persoonslaan tot aan het Van 
Landeghemplein)

8 Nick  Ik ben jouw plein
> Op het Van Landeghemplein

(wandel richting standbeeld op het plein)

9 Ella  Ik vraag het aan
> Aan basisschool ‘t Pleintje 

(ga verder richting watertoren)

10 Rhune  Rapunzel
> Onder de watertoren

(steek de Dendermondsesteenweg over 
en wandel door de Schoolweg richting 
bibliotheek)

11 Lize Onder de appelboom
> In park Brouwershof, over de bib

(ga verder door het park)

12 Sarah Geluk dat in kleine dingen zit
> In het midden van park Brouwershof

(wandel verder naar het station via de 
Stationsstraat)

13 Marie  Samen staan we sterk
> Aan het tunneltje bij het station

V.U.: Eddy Bevers, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Laat je leiden door de leerlingen Woord van de GO! Academie voor 
Muziek en Woord Willebroek en wandel langs enkele iconische 
plekken in Willebroek. Elke leerling sprak, speciaal voor jou, een 
persoonlijk verhaal in om bij weg te dromen. De audiofragmenten kan 
je beluisteren via de 13 QR-codes die je onderweg zal tegenkomen. 

Voor deze wandeling van ongeveer 3 kilometer heb je enkel een 
smartphone en mobiel internet nodig. Een hoofdtelefoon kan handig 
zijn om even echt naar een andere wereld of tijd te reizen.

Geniet ervan!


