
Help mee met het documenteren van de impact van het coronavirus in 

Izegem 

 

Al weken overheerst het coronavirus het nieuws en ons leven. Om de verdere verspreiding van het 

virus in te dijken, werden maatregelen genomen die op elk van ons een enorme impact hebben. Nog 

nooit eerder werden alle scholen gesloten, moesten horeca en winkels dicht, was telewerken de 

nieuwe norm, zagen straten en pleinen er zo verlaten uit, … Het openbaar leven in Izegem, Kachtem 

en Emelgem is grondig verstoord.  

 

Collectievorming coronaperiode 

Deze periode zal ongetwijfeld niet snel vergeten worden. Er wordt geschiedenis geschreven. Het 

stadsarchief Izegem doet daarom een oproep om het digitale en het papieren verhaal van het 

coronavirus in Izegem te bewaren. Zodat ook toekomstige generaties zich een beeld kunnen vormen 

en kunnen leren over deze crisis.  

Heb je filmpjes van het applaus in de straat voor de zorgverleners? Heb je een foto van je straat vol 

met witte spandoeken als steun voor de zorgsector? Ben je betrokken bij een burgerinitiatief om 

deze coronacrisis draaglijker te maken? Nam je een foto van de lege markt waar normaal wekelijks 

talloze marktkraampjes opgesteld staan? Welke typische Izegemse, Kachtemse of Emelgemse 

activiteiten of gebeurtenissen kunnen door corona niet plaatsvinden? Werd er een alternatief 

ontwikkeld en hoe ga je hier als organisator mee om? Woon je in een straat die normaal bruist van 

het leven, maar momenteel er wat stil en verlaten bij ligt?  

Bezorg ons je foto’s, films en andere bestanden en help zo de impact van dit coronavirus te 

documenteren voor de toekomst.  

- Digitale bestanden: 
Een foto, video e.d. aan het stadsarchief bezorgen, kan via het online invulformulier.  
 

- Een herinnering of bevinding op papier bezorgen: 
Wanneer de maatregelen het toelaten, kan je deze afgeven aan de balie in het stadhuis ter 
attentie van het stadsarchief of deponeer het in de brievenbus.  
Vergeet niet om ook de volgende gegevens mee af te geven:  

o Je naam en voornaam,  
o Indien we je naar aanleiding van je inzending mogen contacteren voor eventuele 

vragen, vergeet dan niet om een mailadres of telefoonnummer te noteren.  
o Geef een zo precies mogelijke datum van de creatie van de inzending. 
o Geef een korte omschrijving van de inzending. Graag ook met vermelding waar deze 

inzending werd gemaakt (plaatsnaam, straatnaam). 
 

Neem zeker ook de voorwaarden door. 

 


