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Tettergazet
INITIATIEF VAN DE ‘ZEG JONG! WERKGROEP’ EN STADSBESTUUR DENDERMONDE

De Tettergazet is de kinderkrant van de stad Dendermonde
Ze verschijnt vier keer per jaar: op 9 september, 1 december, 1 maart en 1 juni
Voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar
Gratis verkrijgbaar

Verantwoordelijke Uitgever: Leen Dierick & Lien Verwaeren
p.a. Franz Courtensstraat 11

9200 Dendermonde

jaargang 9 - september 2016 - nummer 43

Zit je in het eerste leerjaar maar niet op een Dendermondse school, maar woon je er wel? 

Dan heb jij ook recht op een brooddoos!
Vul hieronder je gegevens in en ga je brooddoos afhalen bij de jeugddienst (Sas 34). We geven je dan ook meteen een gratis 
abonnement op de Tettergazet!

Naam:  ..........................................................................................................................................................
Adres:  ..........................................................................................................................................................
Leeftijd:  ........................................................................................................................................................

Ik ga naar het eerste leerjaar in volgende school buiten Dendermonde:
Naam:  ..........................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................
Handtekening van mama of papa: 

Familiedag  

op het Begijnhof



Hallo, wij willen ons even voorstellen, wij zijn IBO De Rakkertjes uit Sint-Gillis. 
Regelmatig organiseren wij in onze opvang een oudercafé. Dat is een gezellig samenzijn 

tussen kinderen, ouders en begeleiders met een drankje en een hapje. Elk oudercafé heeft 
een ander thema. We starten het jaar met een nieuwjaarsdrink. Andere thema’s die aan bod 

komen zijn: gevoelens, kinderen en seksualiteit … Door de leuke reacties van de ouders 
zijn we dan ook van plan dit te blijven doen. Misschien krijgt de IBO waar jij (soms) gaat 

spelen ook wel de smaak te pakken om een oudercafé te organiseren?

Van 20 april tot 4 juni namen de 
kinderen van elf Dendermondse 
basisscholen deel aan de actie 
‘Met Belgerinkel naar School’. Met 
deze actie werden de kinderen die 
met de fiets kwamen beloond. Er 
werden twee winnaars geloot die 
een tablet kregen. En de winnaars 
zijn: Leeni Marchand die vorig 
schooljaar in het 5e leerjaar B van 
de Visitatieschool in Baasrode 
zat en Ismail Coban die naar de 
Gemeentelijke Basisschool  
De Toverboon in de Boonwijk ging.

Met Belgerinkel naar School
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Heb je een cirkel 

rond je hoofd, dan 

mag je een cadeau 

komen afhalen bij de 

jeugddienst!
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Vlieg nodigt iedereen uit in en rond de theaterzaal 
van het cultuurcentrum.
Kom langs met je ouders of grootouders, kom knutselen en “vermaken” of geniet in 
openlucht van circus en straattheater.
In oktober ben je ook welkom in een spiksplinternieuwe zaal met mooie zeteltjes om 
in te zitten, een nieuw tapijt om op te lopen en fris geschilderde muren. Wil je eens 
komen kijken? Of liever komen knutselen? Dat kan allemaal! Lees maar verder.

Vlieg in CC Belgica

Iedereen vermaker (6+)
Zet het cultuurcentrum onder stroom

Knutsel je ook zo graag? Draadjes, 
kabeltjes, elektriciteit ... en 
heel veel creativiteit zal er zijn.  
Verbouw mee je eigen vernieuwde 
cultuurcentrum en maak er een 
eigen dradenknobbel! Voor alle 
jonge gasten en meisjes met 
kriebels in hun vingers en (groot)
ouders, tantes, nonkels ... die zin 
hebben om nog eens te prutsen, 
knutselen en lampjes te doen 
branden.

Za 8 oktober – van 16 tot 20 u. (doorlopend)
Inkomhal CC Belgica en Huis Van Winckel 
Gratis  

Woesj (3+)
Theatergezelschap 4Hoog nodigt je uit op een 
eiland. Daar klinkt alles en is alles muziek. 
Luister naar zuivere operastemmen en de 
verrassende geluiden van de zee. Schuif mee 
aan op het podium en ontdek alle klanken.  

Zo 16 oktober – 15 u.
7 - 6 (-16 j.) EUR
 

Kus (5+)
Circus Krak brengt een grappige 
voorstelling over Chantal en Jérome. 
Veel verhaal, decor en woorden 
hebben ze niet nodig, want zonder 
een verstaanbaar woord brengen ze 
iedereen aan het lachen.

Wo 6 november – 15 u.
9 - 6 (-26 j.) EUR

Eén been,  
één vleugel (8+)
Ken je het verhaal van het ‘Tinnen 
Soldaatje’? Nee, kom dan zeker 
luisteren naar Dimitri Leue. Hij kan 
vertellen als geen ander. Ken je dit 
sprookje van Andersen wel al? Dan zal Dimitri je toch nog verrassen want hij 
heeft zijn vriend, de pianist, meegebracht. Hij speelt op een glanzend zwarte 
vleugelpiano sprookjesachtige muziek om bij weg te dromen.

Vr 18 november – 20 u.
7 - 6 (-16 j.) EUR

Met Belgerinkel naar School

© Eva De Mul

© Reineke Van Hooreweghe

Wat moet je doen  
om een ticket te kopen?
Tickets voor een voorstelling kan je kopen in CC Belgica 
of via de website. Voor de meeste voorstellingen zijn de 
plaatsen beperkt, dus zorg dat je er vlug bij bent. 
Kijk ook eens op de website (zoek naar VLIEG ).  
Daar vind je veel foto’s en filmpjes.

Je kunt ons bereiken via telefoon 052-20 26 26 of via  
www.ccbelgica.be. Meer info over activiteiten van  
Vlieg kan je vinden op de website of via  
veerle.degeest@dendermonde.be.

Heeft je mama of papa een Vrijetijdspas, dan kan je een 
ticket kopen met korting. 

Hij komt, hij komt…
Op zondag 27 november van 13.30 tot 17 u. brengt de Sint een bezoek aan 
de Spiegeltent op de Grote Markt. Hij brengt een cadeautje en snoepgoed 
mee voor alle kinderen. Er is warme chocolademelk en uiteraard spelen er 
weer keileuke Sinterklaasliedjes. 

Er is ook een gratis voorstelling in de theaterzaal van CC Belgica. 

Iedereen vanaf 3 jaar is welkom voor de voorstelling ‘De Troon’  
van Circus Hoetchacha.
Met heel wat circusgeweld, slapstick en zottigheden helpen de  
2 pieten mee om een feestje ter ere van Sinterklaas te redden.

Om 14 en 16 u. 
Duur: 55 minuten
Gratis, maar reserveren is aangeraden.
Tickets zijn te bestellen vanaf 27 oktober via www.ccbelgica.be en 
052-20 26 26



4

De digitale week is een week vol multimedia-
activiteiten die je kan beleven in de 
bibliotheek van Dendermonde.
Je kan er van alles doen, 3D-printen, 
programmeren met een Bee-bot, een 
workshop digitale fotografie volgen en komen 
luisteren en kijken naar digitale verhalen 
tijdens het voorleeshalfuurtje.

Digitale week  
van 8 tot en met 16 oktober

! Nieuw ! 
Digitaal voorlezen 
Binnenkort kan je in het voorleeshalfuurtje komen kijken en luisteren 
naar digitale verhalen! 
“Een digitaal verhaal, wat is dat?”, zie ik jullie denken. Wel, een digitaal 
verhaal kan je vergelijken met een verhaal in een boek. Je leest 
het niet op papier, maar je bekijkt het op een scherm (bv. op een 
computerscherm, tablet, smartphone of geprojecteerd op een muur). Je 
kan het verhaal dus niet letterlijk vasthouden of doorbladeren. 
Andere verschillen zijn er bij de personages, die kunnen bewegen. 
Je hoort achtergrondgeluiden, muziek en een voorleesstem. Je kan 
tijdens of na het bekijken van sommige verhalen ook leuke opdrachten 
uitvoeren en spelletjes spelen. Zo kan je een tekening of filmpje maken, 
een geheugenspel spelen, een verhaal zelf inspreken … 

Worden er dan alleen nog maar digitale verhalen voorgelezen? Nee, 
zeker niet!
Onze voorlezers blijven naast digitale verhalen ook nog verhalen uit 
boeken voorlezen. 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens komen kijken wat dat 
digitaal voorlezen juist is? 
Kom dan zeker op 8 en 15 oktober van 11 tot 11.30 u. een kijkje nemen 
tijdens het digitaal voorleeshalfuurtje. 
Voor kinderen van 3 tot 7 jaar en hun ouders.

CoderDojo 
Hou je van computers, games en programmeren?
Dan is CoderDojo helemaal iets voor jou!
Het is een superleuke, keigezellige en megatoffe leerervaring waar je 
op een speelse manier mee leert programmeren aan de hand van een 
Bee-Bot. 
Een Bee-bot is een oplaadbare robot die eruit ziet als een bij. Je kan de 
Bee-Bot laten lopen met behulp van de 
knoppen of woorden laten maken 
met de standaardmatten. Maar 
je kan ook zelf matten maken 
of de Bee-Bot bijvoorbeeld 
door een doolhof laten 
lopen. Met de Bee-Bot 
leer je de beginselen 
van het programmeren 
en wordt je logisch 
denken gestimuleerd.

Zaterdag 8 oktober 
van 10 tot 12.30 u.  
voor kinderen 
van 7 tot 16 jaar. 

3D-printen 
In deze workshop leren jullie een voorwerp te printen met een 
3D-printer. Hoe werkt nu zo’n 3D-printer? Wel, eerst wordt er een 
tekening van het voorwerp getekend op de computer, dan wordt deze 
tekening gelezen door de printer en nadien print de printer laag 
voor laag het voorwerp.
Zin om ook te leren werken met een 
3D-printer? 
Kom dan zeker zaterdag-
namiddag  
8 oktober van  
14 tot 16.30 u. 
een kijkje nemen. 

Digitale fotografie 
voor kinderen 
Hier leren jullie foto’s maken met een digitaal fototoestel. 
8 oktober om 15 u. en 16.30 u.



Hoi! Hier zijn we weer, de mannen en vrouwen van het groen en de natuur. Tussen het bloemen 
planten en gras maaien door zijn we ook nog bezig met de dieren. Want in de maand september 
start niet alleen de school (beikes!) maar worden er ook veel jaarmarkten georganiseerd. 
Wist je dat een jaarmarkt uit de middeleeuwen komt? En dat die tot enkele weken kon duren? Dan 
kwamen er handelaars en boeren uit de streek naar de stad om daar vee (bijvoorbeeld koeien, 
paarden en schapen), grondstoffen en goederen te verhandelen.

Nu duren die zo lang niet meer hoor, maar toch valt er het een en ander te beleven. Er worden 
onder andere paarden en koeien gekeurd. Bij de koeien en stieren kijkt men dan hoe de spieren 
eruitzien en of ze wel gezond en proper zijn. Bij de paarden kijkt men naar de manier waarop ze 
lopen. Stapvoets, galop, linkergalop, rechtergalop, draf, … Eigenlijk moeten die paarden wel wat 
kunnen!

Er worden tegelijk ook heel wat kinderjaarmarkten georganiseerd waarop jullie ook met een diertje 
mogen komen of een beetje van jullie oud speelgoed kunnen verkopen. Vroeger 

kreeg je dan een beeldje van een diertje, maar sinds dit jaar heeft de 
kindergemeenteraad beslist dat er iets anders wordt gegeven. 

Dus niet schrikken als je dit jaar geen beeldje meer krijgt, 
maar wel een bloempotje waarin je zelf een zonnebloem 

kan kweken. We doen er nog een lekkere appel bij en voor de 
snoepers ook twee lolly’s. Het is eens wat anders, hé!

Voilà, dan gaan we nu verder alles in orde maken om al die 
koeien, paarden en andere diertjes goed te ontvangen. Tot op de 

jaarmarkt!

Een jaar markten!

Jaarmarkten 
in 2016
• Grembergen: 12 september 
• Schoonaarde: 17 september
• Baasrode: 20 september
• Dendermonde-centrum: 24 oktober
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Als je vroeger een portret wou laten maken, werd er van jou een schilderij gemaakt. Maar dat kostte heel 
veel geld en enkel rijke mensen konden dit betalen. De uitvinding van de fotografie veranderde dus heel 
veel, plots konden ook minder rijke mensen een portret laten maken. Een foto nemen was wel moeilijk en 
duurde lang. Daardoor lijken de mensen erg stijf!
Kom kijken naar die vreemde oude foto’s, leer meer over het leven van de eerste fotografen en wandel 
door een decor.

Misschien kan je zelfs een foto laten nemen in een decor zoals toen! Breng je communiefoto of de 
trouwfoto van je ouders mee en hang hem op in de tentoonstelling!
De tentoonstelling loopt van 1 oktober tot 4 december in Zaal ‘t Sestich. Je kan langs komen van  
woensdag tot zondag van 13.30 tot 18 u. en op zaterdag van 9 tot 13 u.

Flash! 
De eerste Dendermondse 
fotografen
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Dit was de vakantie van 

Apenstaart en de sportdienst
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Apenstaart en de sportdienst



Scholencross op woensdag 28 september
Op woensdag 28 september heeft de scholencross plaats op de atletiekpiste aan het Sportcentrum Sint-Gillis. Alle kinderen van 6 tot 12 
jaar zijn welkom. Wil je graag eens zien of jij de snelste bent in Dendermonde? 
Je school doet niet mee? Schrijf je dan zelf in. Dit kan door te bellen naar 052-21 06 12 of door eens langs te komen bij de sportdienst. 
We hebben enkel je naam en geboortedatum nodig. Dan kan je meelopen. Misschien loop je wel zo snel dat je op het podium  
mag staan en een medaille ontvangt voor je puike prestatie. 
Ben je niet de eerste? Denk dan aan de belangrijke spreuk: ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’.

Sportdienst & jeugddienst schrijven samen in
De eerste inschrijfdag voor sportkampen en Apenstaart is op woensdag 21 september 
van 17 tot 20 u. bij de sportdienst, Van Langenhovestraat 203 a. Breng contant geld mee.  
We beschikken niet over een bancontact.

Vanaf 21 september (om 17 u.) is het mogelijk om online in te schrijven via  
www.dendermonde.be/sportkampen of www.dendermonde.be/apenstaartje.  
Klik op de knop ‘Online inschrijven’. 

Voor deze datum aanvaarden wij geen inschrijvingen!

Problemen? Je mag ons altijd contacteren.
Een goede tip: registreer je al op voorhand op de webshop, dan gaat het inschrijven veel 
vlotter. Vergeet ook je gezinsleden (kindjes die je wenst in te schrijven) niet toe te voegen aan 
je account, anders verlies je veel tijd bij het inschrijven.

Bij terugbetaling van een activiteit werken wij met waardebons.

Opvang activiteiten
Er is opvang voor en na de activiteiten:
• van 7 tot 9.30 u.: voor de activiteiten in de voormiddag
• van 15.30 tot 19 u.: voor de activiteiten in de namiddag
• van 7 tot 19 u.: voor de activiteiten van een volledige dag
Tijdens de middag kunnen de kinderen samen met de monitoren  
hun boterhammen eten.

Alle activiteiten van de jeugd- en sportdienst (behalve van externe partners  
zoals paardrijden en tennis) zijn aan de halve prijs met de Vrijetijdspas.

Inschrijven voor IBO
1. Registratie
• Surf naar www.dendermonde.be.
• Zoek via de zoekbalk rechts bovenaan naar ‘IBO’.
• Klik door naar de locatie – Op deze pagina vindt u een knop ‘online registratie en 

Inschrijving’ die u rechtstreeks naar de webshop brengt.
 
2. Opmaak kinddossier
Heeft uw kind nog geen persoonlijk dossier op één van de negen IBO-locaties? Neem dan 
contact op met 1 van de coördinatoren:
• IBO Schoonaarde De Mickeys, Klinkaertstraat 28 a (lynn.wellekens@dendermonde.be - 0472-480015)
• IBO Centrum Speelpaleis, Gentsesteenweg 1 (sharon.pesant@dendermonde.be – 0472-480016)
• IBO Sint-Gillis De Rakkertjes, Hoge Weg 35 a (veerle.vanhaver@dendermonde.be - 0472-480017)
 
3. Inschrijving
• Voor min-zesjarigen kan je online inschrijven vanaf woensdag 21 september om 17 u.  

of u kan dan langsgaan bij de sportdienst.
• Voor kinderen van 6 tot 12 jaar kan je inschrijven vanaf woensdag 28 september om 17 u. 

Dit kan online of bij 1 van de IBO-coördinatoren.
 
Heb je hulp nodig?
Bel dan gerust naar één van de coördinatoren en zij helpen u graag verder.
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Herfstvakantie 
bij de 

sport- en
 jeugd

dienst

• Sportdienst       
• Jeugddienst       
• Dit doen we samen

31 oktober &  
3 - 4 november
Kleutersport
Waar: Sportcentrum Sint-Gillis
Leeftijd: Alle kleuterklassen
Uur: 9.30-12 u.
Prijs: 21 EUR

Maandag 31 oktober 
Griezeldag 
31 oktober, dat is Halloween en dat betekent 
griezelen! We doen spelletjes en knutselen in het 
thema. Je mag verkleed komen.
Waar: Sportcentrum Sint-Gillis
Leeftijd: Vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-15.30 u.
Prijs: 10 EUR

Donderdag 3 november
Lichtdag
We brengen licht en sfeer in de herfstdagen.
Waar: Jeugddienst, Sas 34
Leeftijd: Vanaf 6 jaar
Uur: Van 10 tot 15 u.
Prijs: 3 EUR
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Herfstvakantie 
bij de 

sport- en
 jeugd

dienst

Open Bedrijvendag 
Op zondag 2 oktober van 10 tot 17 u. zetten verschillende bedrijven hun deuren open voor Open 
Bedrijvendag. Je kan dan ontdekken hoe het er achter de schermen van een bedrijf aan toe gaat, 
hoe je favoriete producten gemaakt worden en in sommige bedrijven mag je zelf ook iets 
uitproberen. Dat is bijvoorbeeld zo bij de Technische Uitvoeringsdiensten van de stad 
Dendermonde (Hoogveld 28 en Wissenstraat 13). 
In het Hoogveld brengt de Harige Bende in de voormiddag een bezoek tussen 10.30 en 11.30 u. 
In de namiddag komen ze langs tussen 14.30 en 15.30 u.

Dag van de Jeugdbeweging 
op vrijdag 21 oktober
Vrijdag 21 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging. Ben jij lid van een 
jeugdbeweging (Chiro, Scouts & Gidsen, KSA, KLJ …)? Draag dan die dag je uniform 
met grote trots! In heel Vlaanderen zullen duizenden kinderen en jongeren dit 
doen. Hopelijk jij ook? Alle kinderen van de lagere school die in uniform zijn, 
krijgen van de jeugddienst een leuk geschenkje op school!

3 - 4 november
Sportmix
Waar: Sportcentrum Sint-Gillis
Leeftijd: Vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-15.30 u.
Prijs: 18 EUR

Vrijdag 4 november
Workshop Gekke Professor 
Je wordt ondergedompeld in de wereld 
van de wetenschap. Allerlei verrassende,  
toffe en spannende experimenten worden 
uitgevoerd. 
Waar: Jeugddienst, Sas 34
Leeftijd: Vanaf 6 jaar
Uur: 10-12 u.
Prijs: 5 EUR

Workshop The Voice
Je schrijft zelf een tekst op het ritme  
van een bestaande hit. In de mobiele 
opnamestudio zing je het nummer in via een 
professionele microfoon. 
Geen paniek, je hoeft niet perfect te kunnen 
zingen.
Waar: Jeugddienst, Sas 34
Leeftijd: Van 9-12 jaar
Uur: Van 13-16 u.
 Om ± 15.45 u. kunnen je ouders het  
 resultaat komen beluisteren.
Prijs: 5 EUR

Voor meer informatie over jeugd: 
jeugddienst, Sas 34, jeugddienst@dendermonde.be, 052-21 20 93. 

Voor alle informatie over sport ben je welkom bij de sportdienst, 
Sportcentrum Sint-Gillis, Van Langenhovestraat 203a, 052-21 06 12, sportdienst@dendermonde.be.

Oplossing spelletjes editie juni



Nazomeren ‘op den bleek’ 

Je hebt ogen en oren te kort op dit geweldige circus- en 
straattheaterfestival. In combinatie met koopzondag en autoloze 
zondag in Dendermonde-centrum (omgeving Grote Markt, Vlasmarkt, 
Oude Vest, Heldenplein en Sas) wordt dit ongetwijfeld weer een leuke 
dag vol plezier. 

• Vanaf 12 u.: picknick aan het Sas

• 13-14 u.: Groot openluchtconcert 
door Dendermondse 
muziekverenigingen op de Grote 
Markt.

• 14-18 u.: Flashmobs van 
dansverenigingen in de straten.

• Doorlopend:
Straattheater en circus, een 
humoristische voorstelling 
met luchtacrobatiek, een 
boekenmarkt,  EcoBoulevart met 
bio-eetkraampjes, een eigenwijze 
markt, modeshow door lokale 
kledingwinkels, workshops, 
entertainment door de academie 
SAMWD.

Meer info: 
Cultuurcentrum Belgica 
(Kerkstraat 24,  
9200 Dendermonde,  
052 20 26 40,  
info@ccbelgica.be of 
www.ccbelgica.be)

familiedag op het 
Sint-Alexiusbegijnhof

 

zondag 11 septe
mber

Het Sint-Alexiusbegijnhof is naast een oase van rust ook een belangrijk historisch monument. 
Op zondag 11 september kan je tijdens Open Monumentendag de meeste belangrijke oude 

gebouwen van de stad bezoeken. Wij verwachten je dus ook in het Begijnhof! 

Picknick
De zon kan nog hard schijnen begin september. Dat hopen 
we tenminste, want we organiseren een picknick 
op het Begijnhof. We spreiden witte lakens uit 
in de zon. Zo ging het vroeger ook. De begijnen 
wasten het linnen en lieten het drogen op het 
grasplein. Grauw wasgoed werd er mooi wit door. 
Kom jij zonnen op het bleekveld? Breng je eigen 
picknickmand mee!
12-14 u. (doorlopend)

Kinderrommelmarkt
Grijp de kans om speelgoed te kopen op de 
kinderrommelmarkt!
10-16 u. (doorlopend)

Ganzenfanfare
Rarara, wat is het? Het heeft zwempootjes, maakt een 
helse herrie maar wandelt mooi in de pas? Juist, een 
ganzenfanfare! 
10-14u. (doorlopend, al rusten ze soms ook eens uit)

Volksspelen
Geen idee wat ‘sjoelen’ of ‘bakschieten’ betekent? Je kan het ontdekken in 
het Begijnhofmuseum. Hou je klaar voor een wedstrijdje ‘tapke schieten’ 
of een rondje ‘troumadam’. Eens je bent begonnen, kan je vast en zeker 
niet meer stoppen!
10-16 u. (doorlopend)

De Zilverschat van het Begijnhof
In het Begijnhofmuseum is het spannende 
boek ‘De Zilverschat van het Begijnhof’ met 
heel wat mooie tekeningen te koop. Er zit ook 
een zoektocht bij. Alleen schattengravers en 
speurneuzen kunnen de katten Wilgvacht en 
Langster helpen om de lettercode van de 
brandkast met zilverschat te vinden. Wie 
alle letters juist heeft en de code verklapt 
aan de museummedewerker, krijgt een 
deeltje van de schat. 

De Zilverschat van het Begijnhof 
(kinderboek + zoekkaarten + linnen 
draagtas) kost 7 EUR (of 5 EUR als je 
een Vrijetijdspas hebt). 

De familiedag Nazomeren ‘op den 
bleek’ is volledig gratis. Enkel voor de 

kinderrommelmarkt moet je inschrijven.
Deze leuke dag wordt georganiseerd door de stedelijke 

musea in het kader van Open Monumentendag samen met de 
cultuurbeleidscoördinator, vzw Patacon, vzw Vergeet de kinderen niet! en 
vzw Janusz Korczak Vlaanderen. 

Voor meer informatie kan je terecht bij de Stedelijke Musea 
Dendermonde (Nijverheidsstraat 1, 9200 Dendermonde, 052 21 30 18, 
musea@dendermonde.be)
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Fran Staart: Joepie, de vakantie is voorbij!
Boekenworm: Seg, waarom ben jij daar zo blij voor? Vakantie 
is toch leuker dan naar school gaan!
Fran Staart: Ja ja, maar doordat het terug school is, krijg ik 
hier heel veel bezoekjes en dat heb ik graag.

Boekenworm: En wie komt er dan zo allemaal op bezoek? Frans 
Staart, jouw papa? Of misschien je zus Francine? Of wacht, ik weet het. 
Is het misschien Arrabella? Dat mooie, kleine, lieve spinnetje dat hier 
onlangs in de buurt komen wonen is.
Fran Staart: Huh, over wie heb je het? Nee nee, niet mijn familie 
en ook niet die Arrabella. In deze periode komen er veel klassen een 
bezoekje brengen aan het stadsarchief. 
Boekenworm: Komen die dan een kopje thee drinken of zo?
Fran Staart: Nee nee, die komen hier op speurtocht. Een speurtocht 
door de smalle gangen van de archiefbewaarplaats tussen allemaal  
oude boeken en documenten over Dendermonde die onze voorouders 
hebben geschreven. 

Boekenworm: Klinkt spannend!
Fran Staart: Ja ja, dat is het ook want in al die oude documenten kan 
je dingen opzoeken over personen, gebeurtenissen… 
Boekenworm: Kom, waar wachten we 
dan nog op? Ik wil ook wel wat bijleren over 
Dendermonde door in die boeken te lezen.
Fran Staart: Ok, ik zal met jou op 
onderzoek gaan op één voorwaarde.
Boekenworm: En dat is?
Fran Staart: Dat je me eens voorstelt aan 
Arrabella. Ik krijg graag bezoek maar ik ga ook 
graag op bezoek, hé.
Boekenworm: Ok dan.

Op bezoek in het archief

Op dit stadsplan van A. Sanderus, kan je zien dat 
Dendermonde er ongeveer 400 jaar geleden een 
beetje anders uitzag. Toch stonden er toen al 
gebouwen die je vandaag nog kan zien. Welke 
gebouwen herken je in de cirkel? 

In archiefdocumenten vind je heel wat informatie 
terug over hoe de mensen vroeger werkten 
en leefden. Hieronder zie je de geboorteakte 
van Leopoldina Verleyen.  Zij werd geboren 
op 16 maart 1911 in Oudegem. Kan je 
terugvinden wat het beroep van 
haar vader (Benedictus Verleyen) 
was?

Ook oude foto’s leren ons een heleboel over het 
verleden. Op deze foto, die genomen is kort na de 
Eerste Wereldoorlog, zie je mensen voor houten 
barakken staan. Dit waren noodwoningen die 
gebouwd waren voor mensen die geen huis meer 
hadden nadat de stad door Duitse soldaten in 
brand gestoken werd. Op de achtergrond zie je 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk.  Wat valt je op 
aan de kerk?

In deze lokale krant ‘Het Ros Beiaard’ lezen we 
dat er in 1932 echte Indianen op bezoek geweest 
zijn in Dendermonde.  Hoeveel jaar is dat 
geleden? 

Dit is één van de oudste boeken 
die bewaard wordt in het stadsarchief.  
Het werd geschreven in het midden van de 14e 
eeuw. Wil je weten hoe dit boek er vanbinnen 
uitziet? Breng dan met je klas een bezoek aan 
het stadsarchief. Bovendien krijgt iedereen 
na het bezoek gratis een stripverhaal van 
‘Kalleke Step en de Magische Munt’. Voor meer 
informatie kan je juf of meester telefoneren naar 
052-25 11 48 of een mailtje sturen naar  
archief@dendermonde.be

Antwoorden:  Vleeshuismuseum en stadhuis met Belfort – kleermaker – er staat een toren op de kerk – 84 jaar

18 september
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Kalender september-november 2016

SEPTEMBER
vrijdag 9 september
Tetterfeest

zondag 11 september
Kermis Grembergen en snoepjesworp / Open 
Monumentendag

maandag 12 september
Jaarmarkt en kinderjaarmarkt Grembergen

dinsdag 13 september
Kermisdinsdag Grembergen

vrijdag 16 september
Scheldefeesten Baasrode

zaterdag 17 september
Jaarmarkt Schoonaarde / Scheldefeesten 
Baasrode

zondag 18 september
Boulevart / Kermis Schoonaarde / 
Scheldefeesten Baasrode 
(vlootparade)

NOVEMBER
dinsdag 1 november
Allerheiligen

woensdag 2 november
Allerzielen 

donderdag 3 november
Sportkampen / Apenstaart

vrijdag 4 november
Sportkampen / Apenstaart

zondag 6 november
Kus (5+)

vrijdag 11 november
Sint-Maarten / Wapenstilstand

vrijdag 18 november
Eén been, één vleugel (8+)

zondag 20 november
Internationale dag van het kind

zondag 27 november
De Sint komt naar de Spiegeltent  
op de Grote Markt!

Sportdienst: 052-21 06 12 • Jeugddienst: 052-21 20 93 • Bibliotheek: 052-46 81 00 • CC Belgica: 052-20 26 40

COLOFON: Redactie: Zeg Jong! werkgroep: Jelien Wauters en Paulien Verbeeck (jeugddienst), Suzy Adriaenssens (sportdienst),
Ingrid Verdonck (CCBelgica), Anne Van de Velde en Elke Merckx (communicatiedienst), Dimitri Beeckman (cultuurbeleidscoördinator),
Thirsa De Leeuw (bibliotheek), Thomas Verwaeren (archief), Filip Hendrickx (milieu en platteland), Lien Verwaeren (schepen van jeugd) en  
Leen Dierick (schepen van informatie) • Redactieadres: Tettergazet, Belfort/stadhuis, Grote Markt, 9200 Dendermonde, tettergazet@dendermonde.be
Foto’s: stadsbestuur • Ontwerp Haarbal, Rinocco en Kleine Moes: Glenn D’Hondt, www.eugene-and-louise.be • Vormgeving en druk: Van der Poorten

Schoolvakanties

dinsdag 20 september
Jaarmarkt Baasrode

woensdag 21 september
Inschrijven Apenstaart & sportkampen

woensdag 28 september
Scholencross

OKTOBER
zondag 2 oktober
Open Bedrijvendag - de Harige Bende op 
bezoek in het Technisch Centrum!

zaterdag 8 oktober
Iedereen vermaker (6+) / Start digitale week

zondag 16 oktober
Woesj (3+) / einde digitale week

vrijdag 21 oktober
Dag van de Jeugdbeweging

zondag 23 oktober
Kermis Dendermonde

maandag 24 oktober
Jaarmarkt Dendermonde

maandag 31 oktober
Begin van de herfstvakantie / griezeldag / 
sportkampen 

DECEMBER
donderdag 1 december
Nieuwe Tettergazet

Op zoek naar meer activiteiten?  
Je vindt alles via uitdatabank.be  
met het logo van Vlieg.  

© Gino Bertin


