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winnaars editie december

Waar is Haarbal?
Haarbal is op wandel in Dendermonde en leeft zich 
uit. Herken jij de plaats op deze foto?
Mail je antwoord naar tettergazet@dendermonde.be 
of stuur een briefje naar de Harige Bende (Belfort, 
Grote Markt, Dendermonde) en win een leuke prijs!

--------------------------
WIN WIN WIN WIN--------------------------
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De kinderen en begeleiders van  
IBO Centrum toonden hun goed hart  
voor de Warmste Week van Studio Brussel. 

Daarvoor staken ze zelf hun handen uit de mouwen. Er werd verse soep gemaakt. 
Maar daar bleef het niet bij … De oven draaide op volle toeren want er werden  
ook heerlijke cakes gebakken. 
De kinderen zorgden ervoor dat hun actie bekend werd door zelf affiches te 
maken. En natuurlijk gingen ze zelf op pad om al dat lekkers te verkopen. 
De opbrengst werd geschonken aan vzw Kinderfonds de Tondeldoos.  
De organisatie was hier heel blij mee en kon met de opbrengst van de actie  
weer heel wat kinderen gelukkig maken!

Soep en cake voo
r 

       Music For Life

9 belangrijke 
punten voor 
basisschool 

Het pedagogisch project is een verplicht document dat elke 
school moet hebben. Hierin staan, voor alle scholen in de 
scholengemeenschap, 9 belangrijke uitgangspunten waarvoor de 
school wil staan. 
 
Dit pedagogisch project heeft de school ‘schooleigen’ gemaakt, maar ook kindvriendelijker!
9 klassen van de stedelijke basisschool De Schakel uit Baasrode kozen elk een 
uitgangspunt en de leerkrachten gingen hiermee aan de slag. 

Om dit duidelijk te maken, ontworpen de kinderen een affiche. De kern van de affiche 
is de school met hun logo en missie. De buitencirkel, gevormd door schakels, stelt de 
maatschappij voor. Vanuit de kern (de school) vertrekken er schakels die verbonden 
zijn met alle pijlers. De schakels stellen de leerlingen voor. De kinderen willen van alle 

leerlingen echte schakels maken, zodat ze in de toekomst mee kunnen 
schakelen in de buitencirkel (de maatschappij).

De school wil kwalitatief onderwijs en opvoeding realiseren door middel 
van deze 9 punten. Iedereen staat achter het pedagogisch project en 
samen ondersteunen de leerlingen de school en de maatschappij! 

De Schakel
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Soep en cake voo
r 

       Music For Life
Zo 25 maart – 15 u. 

Bonte Nacht (4+)
Een kleurrijke droom en rare figuren met 
gekleurde gezichten en veelbenige wezens. 
Vlekken worden tot kunst verheven  
en smossen is toegestaan. 
7  EUR / 6 EUR (-26 j.) 

Workshop Bonte 
Nacht 
Blijf na de voorstelling nog een 
uurtje mee creëren en smossen tot 
je eigen kunstwerk gerealiseerd is. 
Ondertussen kunnen je ouders even 
bekomen na de voorstelling! 
3 EUR

Vr 27 april – 20 u. 

ADA/AVA  
Een film die voor je ogen gemaakt wordt! Met 
poppen, mime, schimmen, acteurs, animatie en 
muziek vertellen ze een ontroerend verhaal over 
een oud vrouwtje die net haar zus verloren heeft. 
16 EUR / 12 EUR (-26 j.) 

Zo 6 mei – 15 u.

Einde van een wereld 
(8+)
De evolutieleer op speelse wijze gebracht 
sinds Adam en Eva tot nu. Twee mensen 
proberen de werkelijkheid opnieuw te maken 
om haar te beter te begrijpen en misschien 
zelfs te kunnen verbeteren. Een grappige 
buitenlocatievoorstelling. 
Op locatie in een wei!
7 EUR / 6 EUR  (-26 j.) 

Za 24 februari – 20 u.

Two For Tea (7+)
Een muzikale circusvoorstelling over mensen 
die vallen en opstaan en steeds zoeken naar 
hun evenwicht.
12 EUR / 8 EUR (-26 j.)

Wo 28 februari – 14 & 16 u.

Aaipet (2,5+)
Een grappige voorstelling 
met twee goochelaars 
en een brutale iPad 
die de show in de war 
stuurt. Perfect op elkaar 
ingespeeld, snel, stoer, lief, 

plagerig en met oog voor de kleintjes en de 
groten!
7 EUR / 6 EUR (-26 j.)   

Zo 4 maart – 14 & 16 u.

Verloren (8+)
Christine en Audrey nemen je mee op 
theateravontuur in een magische wereld vol 
boeken. Met verhalen en heel veel fantasie, 
duik je in de bibliotheek en in een wereld 
waar niets is wat het lijkt.
7 EUR / 6 EUR (-26 j.)

Workshop  
pop-upboek
Maak je eigen pop-upboek voor en na de 
voorstelling! Kom op tijd of blijf langer en 
maak je eigen verhaal. 
In de bib

Vlieg in 
CC Belgica

© Diego Franssens

© Phile Deprez

© Drew Dir

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 ervoor dat je er vlug bij bent. 
Kijk ook eens op de website (zoek naar ). Daar vind je veel foto’s 
en filmpjes.
Meer info: 052-20 26 26, www.ccbelgica.be of info@ccbelgica.be

Vanaf nu ook in Dendermonde!
Meer info: www.dendermonde.be

DE VOORDEELKAART VOOR UW VRIJE TIJD

grote borden_ jan en febr.indd   24

5-7-2017   9:19:23
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Zo 4 maart – 9 tot 13 u. 
Doebeurs EUREK@!
Op zondag 4 maart trappen we de Jeugdboekenmaand 
af met de doebeurs EUREK@! Ontdek en experimenteer! 
Er wachten robots in alle kleuren en maten op jou om 
te spelen en te programmeren. Je kan aan de slag met 
LEGO®, je ontdekt green screen, je leert bij over elektriciteit 
met little bits, je kan pop-upboeken maken, tekenen met 

3D-pennen en nog veel 
meer! Bovendien kan 
je je weetboekenkast 
aanvullen aan zachte 
prijsjes. 

Voor wie: het hele gezin
Inschrijven: www.dendermonde.be
 

Zo 4 maart – 9 tot 13 u. 
Ma 5 maart – 10 tot 19 u. 
Di 6 en wo 7 maart – 13 tot 19 u. 
Weetboekenverkoop jeugdafdeling
De jeugdbib verkoopt alle afgevoerde weet- en 
doeboeken aan zachte prijsjes! Vul voor 50 cent per boek 
je boekenkast aan 
met interessante, 
boeiende, coole, 
slimme en handige 
boeken!

Voor wie: iedereen

Zo 4 maart – 14 en 16 u.
Verloren (8+) 
Alle info hierover vind je op pagina 3  
van deze Tettergazet. 

Za 10 maart – 15 u.
‘Make some noise’ op Vrouwendag!
Internationale Vrouwendag vieren we in het thema muziek. 
In de workshop ‘Make some noise’ knutselen we onze eigen 
muziekinstrumenten. Je kan je eigen instrument maken 
van alledaagse voorwerpen! Ga met ons op zoek naar het 
coolste instrument dat je helemaal zelf ontworpen hebt!

Voor wie: 4-8 jaar
Door: Creafant
Prijs: gratis in ruil voor een 
meegebracht dessert

Wo 14 maart – 14 u.
Dag supergrote robot!
Supergrote robot is gevallen. 
Kan er iemand helpen?
Zijn armen zitten op slot. 
Zijn voeten rammelen en 
zijn benen doen het niet meer… 

Luister naar het wonderlijke 
verhaal van Marlies Visser en 
ontdek hoe een robot er 
vanbinnen uitziet.

Jeugdboekenmaand
          1 tot 31 maart 2018 - EUREKA!   Wetenschap en Techniek

Alle activiteiten zijn gratis en  
vinden plaats in de bibliotheek,   
tenzij anders vermeld.

Voor wie: 5-6 jaar
Door: Casablanca vzw
Inschrijven: www.dendermonde.be

Vanaf nu ook in Dendermonde!
Meer info: www.dendermonde.be

DE VOORDEELKAART VOOR UW VRIJE TIJD

grote borden_ jan en febr.indd   24

5-7-2017   9:19:23
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Za 17 maart – 10 u.
Natasja op de vlucht
Een dolgedraaide professor, Doctor Fuego, komt jullie met 
wetenschappelijke bevindingen om de oren slaan en wil jullie 
laten geloven dat het lezen van strips schadelijk is. Hij wordt 
daarbij gestoord door een opdringerige kuisvrouw die bezeten 
is van strips. Zij komt er achter dat Doctor Fuego niet alleen 
geniepig een stripfanaat is, maar ook nog eens tot over zijn 
oren verliefd is op de stripfiguur Natasja. Hij is haar zelfs 
achterna gereisd …

Voor wie: vanaf 9 jaar
Door: Meneer Zee en de Verhalenkat
Inschrijven: www.dendermonde.be

Wo 21 maart – 14 u.
Kunst- en vliegwerk
Wat is jouw grootste droom? Wil jij 
kunnen vliegen? Maar hoe dan? Mensen 
hebben toch geen vleugels! Vele slimme 
uitvinders en gekke professors hebben 
geprobeerd om vleugels aan hun armen 
te binden of vliegmachines te maken. 
Nu is het aan jullie! Kom luisteren naar 
de droomvertelling Kunst- en vliegwerk 
en leer alles over grote dromen en 
vliegen! 
Wil jij ook een uitvinding maken en deze 
tonen? Zet het op papier en breng het 
mee naar de bib. 

Voor wie: 6-10 jaar
Door: Marijke Goossens
Inschrijven: www.dendermonde.be

Za 24 maart – 10 en 14 u.
Drukpost
Altijd al eens letters willen zetten met een oude drukpers?  
En benieuwd naar oude en nieuwe illustratietechnieken? 
We gaan aan de slag met oude en nieuwe druk- en 
illustratietechnieken. Zo creëer je je eigen postkaart!  
De ontwerpen gaan na de workshop in druk en worden in 
tienvoud bezorgd aan de deelnemers!

Voor wie: vanaf 10 jaar
Door: musea + bib + appelSIEN&ANNAnas
Waar: Begijnhofmuseum 
Inschrijven: www.dendermonde.be

Jeugdboekenmaand
          1 tot 31 maart 2018 - EUREKA!   Wetenschap en Techniek

Elke za – 11 u. 
Leukste Halfuurtje
Tijdens de Jeugdboekenmaand houden we de wekelijkse 
voorleesmomenten in het thema EUREKA!

Voor wie: 3-7 jaar

Van 1 tot 31 maart, tijdens de openingsuren
Bibster: EUREKA!
Je kan het tabletspel EUREKA! spelen op 
Bibster. Via allerlei opdrachten word je 
ondergedompeld in het thema ‘EUREKA! 
Techniek en Wetenschap’. Laat je verrassen 
en speel het spel op een tablet van de bib. 
Op het einde wacht er een kleine verrassing.

Voor wie: vanaf 8 jaar

Van 1 tot 27 maart, tijdens de openingsuren  
Expo KASK
Naar jaarlijkse gewoonte maken de 
studenten lagere en middelbare graad 
van de KASK kunstwerken rond het thema 
van de Jeugdboekenmaand. Bezoek 
de tentoonstelling en ontdek speelse muziekdozen, 
zelfrijdende auto’s en vliegtuigen, stoere raketten en 
kleurrijke zeppelins.  
Kom te weten wat body extensions zijn, hoe de 
geknutselde cirkels in evenwicht blijven en  
nog zoveel meer.

Voor wie: iedereen

Kerkstraat 111  
9200 Dendermonde

052-46 81 00 
bibliotheek@dendermonde.be 

www.dendermonde.be/bib

Openingsuren:  
ma 10-19 u. 
di tot vr 13-19 u. 
za 9-13 u.

Bibliotheek
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WEEK 1: 3 tot 6 april

Kleutersport  
Leeftijd: 2,5-6 jaar 
Uur:  9.30 tot 12 u. 
Prijs:  28 EUR

Sportmix 
Leeftijd:  vanaf 6 jaar 
Uur:  9.30 tot 15.30 u. 
Prijs:   36 EUR

Dinsdag 3 april
Knutselplezier 
We laten ons van onze creatiefste kant zien en 
knutselen toffe dingen. 
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9.30 tot 12 u.
Prijs:  3 EUR

Workshop: tussen vloeibaar en vast 
We mengen water met allerlei materialen. 
We experimenteren en wachten in spanning 
het resultaat af. Krijgen we iets vasts of iets 
vloeibaars? Je kan ook vloeibare dingen boetseren 
tot vaste dingen om ze daarna weer vloeibaar 
te maken. Kortom, we ontdekken de verschillen 
tussen vloeibaar en vast.
Leeftijd:  6-9 jaar
Uur:  13 tot 16 u.
Prijs:  5 EUR

Sportdienst – jeugddienst       
Vanaf nu ook in Dendermonde!
Meer info: www.dendermonde.be

DE VOORDEELKAART VOOR UW VRIJE TIJD

grote borden_ jan en febr.indd   24 5-7-2017   9:19:23

Wij schrijven samen in op woensdag 28 februari 

van 17 tot 20 u. bij de sportdienst, online vanaf 17u.

Voor mama en papa

• Online inschrijvingen via www.dendermonde.be. Weet je niet hoe, dan mag je 
ons altijd contacteren.

• Inschrijving bij de sportdienst en jeugddienst met directe betaling in cash. Geen 
Bancontact!

• Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard.
• Schrijf tijdig in, wij aanvaarden slechts het maximum aantal deelnemers.
• De kinderen kunnen tijdens de middagpauze hun boterhammen opeten onder 

toezicht van de animatoren. Hiervoor moet je dus geen opvang reserveren.
• Er is vooropvang vanaf 7 u. en naopvang tot  

19 u. Je betaalt hiervoor 0,80 EUR per begonnen halfuur. Wens je gebruik te 
maken van deze opvang? Stuur dan een mailtje naar  
sportdienst@dendermonde.be met de naam van je kind, de 
dag(en) en de uren dat er opvang nodig is. Indien je je kind 
een kwartier voor en/of na de activiteit brengt/afhaalt is 
er geen meerprijs. Geen mail is geen opvang!

• Bij terugbetaling van een sportkamp of activiteit 
werken wij met waardebonnen.

• Heb je een UiTPAS aan kansentarief, dan betaal je 
1,50 EUR voor een activiteit van een dagdeel, 3 EUR 
voor een activiteit van twee dagdelen of 25 % van 
de prijs voor een activiteitenreeks.

• Bij onvoldoende inschrijvingen, kunnen de 
activiteiten worden geannuleerd. Ingeschreven 
kinderen worden op voorhand verwittigd.

• Ben je ingeschreven, maar kan je toch niet komen? 
Laat het dan zeker weten! Op die manier hoeven wij niet 
nodeloos te wachten en krijgen kinderen van de wachtlijst de 
kans om deel te nemen.

• Bij de sportkampen kunnen kinderen geboren in 2012 kiezen tussen 
kleutersport en sportmix.

• Vanaf donderdag 1 maart kan je inschrijven bij de organiserende dienst.

Sportdienst
• Sportkampen vinden plaats in Sportcentrum 

Sint-Gillis (Van Langenhovestraat 203 a), tenzij anders 
vermeld. Alle zwemkampen: in zwembad Olympos, 
Leopold II-laan 18 a. In de prijs is de toegang voor het 
zwembad inbegrepen. 

• Na de inschrijvingsdag kan je je kind inschrijven bij de 
sportdienst, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van  
13 tot 16 uur. Op vrijdagnamiddag enkel op afspraak.

• De sportkampen dienen steeds volledig betaald te 
worden, ook als men niet elke dag aanwezig kan zijn.

• Voor meer info: sportdienst, Van Langenhovestraat 203 a, 
052-21 06 12, sportdienst@dendermonde.be

Jeugddienst
• De activiteiten vinden plaats bij de 

jeugddienst (Sas 34), tenzij anders vermeld. 
• Voor meer info: jeugddienst, Sas 34,  

052-21 20 93, jeugddienst@dendermonde.be
• Openingsuren:

maandag: 8.30-12.30 u. en 13.30-16.30 u.
dinsdag: 13.30-16.30 u.
woensdag: 13.30-19 u.
donderdag: 13.30-16.30 u.
vrijdag: gesloten

Initiatief Buitenschoolse 
Opvang (IBO)
Een IBO vangt kinderen op tussen 2,5 
en 12 jaar. Tijdens de vakantie kan je 
kind er terecht van 7 tot 19 u. Alle info 
vind je via www.dendermonde.be/IBO.
Op 28 februari kunnen kinderen jonger 
dan 6 jaar worden ingeschreven bij 
de sportdienst en online. Een week 
later, op 7 maart, kunnen +6-jarigen 
ingeschreven worden online en  
ook tussen 16 en 19 u. bij IBO Centrum 
’t Speelpaleis (Gentsesteenweg 1).

– IBO
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Woensdag 4 april
Uitstap: Kinderboerderij ‘t Hof 
We amuseren ons een dag op de kinderboerderij in 
Oudegem. Je leert de dieren kennen en mag ze zelf 
voederen. We knutselen samen iets in het thema 
van de boerderij en alsof dat nog niet genoeg is, 
doen we er ook nog een kookactiviteit bij. 
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:  10 tot 16 u.
Prijs:  15 EUR (frisdrank en ijsje inbegrepen) 
Locatie:  Ofwel kom je om 10 u. met eigen vervoer 

naar de boerderij  
(Bosstraat 61, Oudegem). 
Ofwel fiets je mee met de fietsploeg.  
Deze vertrekt om 9.15 u. aan de jeugd-
dienst (terug rond 17 u.). Gelieve te mailen 
naar jeugddienst@dendermonde.be  
welke optie je kiest. 

Meebrengen: Lunchpakket 

Donderdag 5 april
Workshop: mijn eerste kookles
We leren hoe we een eenvoudige maaltijd maken. 
Ja, je leest het goed, we leren koken zoals onze 
mama en papa dat doen. Wie weet, zorg jij na deze 
workshop wel voor het eten!
Leeftijd:  9-12 jaar
Uur:  9 tot 12 u.
Prijs: 6 EUR

– IBO
FLANDRIENWEEK 
Hou je van fietsen? Kijk je vol bewondering naar 
de prestaties van Greg Van Avermaet? De Ronde 
van Vlaanderen passeert door onze stad! Wil je 
net zoals de renners over kasseien dokkeren, in 
waaiers leren rijden, hellingen overwinnen …? 
Dat kan: samen leren we hoe we echte flandriens 
worden. Je hoeft geen ervaring te hebben, 
iedereen is welkom. Wat heb je wel nodig: je 
eigen fiets (die in orde staat), helm, sportieve 
kledij en veel goesting! 
Leeftijd:  vanaf 8 tot 14 jaar 
Uur:  9.30 tot 15.30 u. 
Prijs:  45 EUR 
Maximum 20 deelnemers.
Voor kinderen vanaf 10 jaar is Kriebeldinges op
12 april in de prijs inbegrepen. Indien ze niet wensen 
mee te gaan, blijven ze in de sportmixgroep.

Dinsdag 10 april
Workshop: creatief met tape 
Ooit gedacht dat je met ducttape ook iets anders 
kon doen dan plakken? Het kan! We maken er 
een cool zakje of portefeuille mee. 
Leeftijd:  6-12 jaar 
Uur:  10 tot 12 u.
Prijs:  5 EUR

Knutselplezier
Knippen, plakken, tekenen, kleuren of 
schilderen? Tijdens het knutselplezier leven we 
ons helemaal uit.
Leeftijd:  6-12 jaar 
Uur:  13 tot 15.30 u.
Prijs:  3 EUR

Workshop: slapstick & comedy
Tijdens deze workshop leven we ons helemaal uit 
en doen we typetjes zoals Charlie Chaplin en Mister 
Bean na. We vinden leuke pasjes uit en bewegen 
met al onze lichaamsdelen. Zo maken we de 
grappigste scènes.  
Leeftijd:  8-11 jaar
Uur:  13 tot 16 u.
Prijs:  6 EUR
Extra:  Draag makkelijke kledij  
 (geen rokjes of kleedjes).

Vrijdag 6 april
Themadag: circus
Vandaag ben jij de circusartiest! We spelen 
spelletjes en knutselen in het thema circus. 
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  10 tot 15 u.
Prijs:  3 EUR

WEEK 2: 9 tot 13 april

Kleutersport    
Leeftijd:  2,5-6 jaar 
Uur:  9.30 tot 12 u. 
Prijs:  35 EUR

Sportmix & atletiek 
Leeftijd:  vanaf 6 jaar 
Uur:  9.30 tot 15.30 u. 
Prijs:  45 EUR 
Voor kinderen vanaf 10 jaar is Kriebeldinges op  
12 april in de prijs inbegrepen.

Leren zwemmen 
Leeftijd:  vanaf 6 jaar 
Uur:  9.15 tot 10 u. = 1e groep 
          8.30 tot 9.15 u. = 2e groep  
 (enkel als 1e volzet is) 
Prijs:  40 EUR

Watergewenning 
Leeftijd:  2,5-6 jaar 
Uur:  9 tot 9.30 u.: nog geen diploma   
 watergewenning of diploma eendje  
 9.30 tot 10 u.: minstens diploma   
 zeepaardje 
Prijs:  30 EUR

Heb je een cirkel rond je hoofd, 

dan mag je een cadeau komen 

afhalen bij de jeugddienst!
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Woensdag 11 april
Workshop: techni-bureaulamp
We maken van een plank, elektriciteitsdraad, lamp, 
nagels, soldeerbout, hamer en schakelaar zelf een 
bureaulamp. Maar geen gewone, één die vanzelf 
aanspringt wanneer het donker wordt.  
Leeftijd:  9-14 jaar
Uur:  9 tot 12 u.
Prijs: 5 EUR

Workshop: brik bags
We gebruiken brikverpakkingen om creaties te 
maken. Je maakt zelf het ontwerp door te tekenen, 
te knippen en te plakken. Daarna ga je aan de slag 
met de brikken en maak je een tas, toiletzak of 
portemonnee, het kan allemaal. 
Leeftijd:  9-14 jaar
Uur:  13 tot 15.30 u.
Prijs:  5 EUR

Buitenspeeldag 
Woensdag 18 april, 14-17 u.

Op deze dag geen televisie of computer maar buiten spelen is de boodschap!  
Op de buitenterreinen van het Sportcentrum Sint-Gillis worden jullie getrakteerd 
op een namiddag vol sport en spel, coole springkastelen, muurklimmen, dans en 
muziek, kleuterdorp …
De toegang is volledig gratis en vrij toegankelijk met een open speelaanbod.  
De Buitenspeeldag is geen kinderopvang, dus willen wij aan je mama, papa of … 
vragen om aanwezig te blijven op het terrein. Er zijn geen vaste georganiseerde 
activiteiten en dan kunnen jonge kinderen en kleuters nogal eens verloren 
lopen. Wij zorgen voor een terrasje waar de grote mensen kunnen genieten 
van een drankje. 

Kom je niet naar het Sportcentrum maar speel je in je eigen tuin? Dat kan 
uiteraard ook. Stuur je tofste buitenspeelfoto naar jeugddienst@dendermonde.be  
en win een prijzenpakket! 

Donderdag 12 april
Uitstap: Kriebeldinges
We gaan met de bus naar het provinciaal domein 
Puyenbroeck in Wachtebeke om allerlei 
sporten te beoefenen. Er is voor ieder wat wils!
Leeftijd:  10-16 jaar
Uur:  vertrek 8.30 u. aan Sportcentrum  
 Sint-Gillis, terug rond 16.45 u.  
 (zelfde  locatie)
Prijs:  5 EUR
Meebrengen: lunchpakket, sportieve (regen) 
 kledij, reservekledij, eventueel   
 zwemgerief en zakgeld.

Vrijdag 13 april
Workshop: kinderyoga 
We komen volledig tot rust tijdens een 
voormiddag yoga.
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9 tot 12 u.
Prijs:  5 EUR
Extra: Draag makkelijke kledij.

Knutselfun
Vrijdag de 13e, brengt die dag echt ongeluk?  
Je zal het wel merken tijdens deze 
knutselactiviteit.
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  13 tot 15.30 u.
Prijs:  3 EUR 

---------------------------------------
WIN WIN WIN WIN WIN WIN ---------------------------------------

---------------------------------------
WIN WIN WIN WIN WIN WIN ---------------------------------------

Tennis 
Tijdens de twee weken is er tennis op de terreinen aan 
de sporthal Scheldedreef. Alle info en inschrijven via 
www.scheldedreef.be.
 
Pony- en paardrijden 
Paardrijden kan je doen tijdens de eerste week. Alle info 
en inschrijven via www.rijbaanpiet.be. 

2018
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Het einde van de oorlog 
in Berlare
In Berlare (buurgemeente van Dendermonde) 
hing er op 10 november spanning in de lucht. 
De inwoners hadden gehoord dat de oorlog de 
volgende dag om 11 uur gedaan zou zijn, maar 
vreemd genoeg stonden er toch nog Duitse 
kanonnen in Berlare klaar om te schieten. 
Om de soldaten heel duidelijk te laten weten 
dat het al 11 uur was, liep pastoor Van Impe 
naar de kerk en luidde daar de klok. Plots 
stopte het kanongebulder en er barstte een 
uitbundig gejuich los. 
Ook de Duitse soldaten juichten!

Het was soldaat Alfons Malin die na de 
wapenstilstand als eerste naar Berlare 
terugkeerde. Hij reed op een paard Berlare 
binnen en had een lichtbruin uniform aan. 
Hij werd door iedereen uitbundig onthaald. 
Nadien vroegen de inwoners aan Alfons waar 
de andere soldaten bleven, maar Alfons kon 

De Oorlogskrant 
Editie 11: De laatste gevechten

Gedurende vier jaar herdenkt de hele wereld de Eerste Wereldoorlog. In de periode 2014-2018 

is het honderd jaar geleden dat Europa werd bezet door het Duitse leger en er een hevige 

oorlog werd uitgevochten. Ook in Dendermonde en de omliggende gemeenten zijn er nog 

vele verhalen over de oorlog terug te vinden. Deze verhalen gaan over gewone mensen in 

oorlogstijd. Ze zijn interessant en mogen niet vergeten worden. Daarom zet de Erfgoedcel 

deze boeiende verhalen in een speciale krant, de Oorlogskrant. Elke oorlogskrant heeft een 

ander onderwerp, zoals kinderen en school, samenwerken met het Duitse leger, spionnen … 

De volgende verhalen komen uit de elfde oorlogskrant en gaan over de laatste gevechten in 

onze streken in het jaar 1918. 

De wapenstilstand op 11 november 1918 maakte een einde aan 4 jaar oorlog. Het bericht aan 

het Belgische volk dat de Duitsers zich hadden overgegeven en de oorlog zou stoppen, bracht 

zowel bij de soldaten als bij de families vreugde en verdriet. Vreugde omdat de soldaten 

eindelijk naar huis mochten en verdriet voor de soldaten die overleden zijn in de oorlog en 

nooit meer naar huis konden gaan. 

niet alle vragen beantwoorden. Vele mensen 
bleven met vragen zitten. Zij wisten niet of hun 
familieleden of vrienden die in de oorlog vochten, 
wel nog leefden.  
 
Na de wapenstilstand werd de gemeenteschool 
in Berlare onmiddellijk gepoetst en wit geverfd 
zodat er opnieuw les kon gegeven worden 
op 18 november. De onderwijzeres van de 
gemeenteschool, mevrouw De Doncker, was er 
niet bij. Zij was al eerder vertrokken om op zoek 
te gaan naar haar echtgenoot die soldaat was en 
nog niet was teruggekeerd. Toen mevrouw De 
Doncker op 25 november nog steeds niet terug 
was in Berlare om les te geven, werd ze ontslagen 
en vervangen door een andere onderwijzeres, 
Maria Vander Laenen.

Na de wapenstilstand begon men in de kerk 
ook misdiensten te geven voor de gesneuvelde 
soldaten en burgers die buiten Berlare overleden 
waren. De lijst van de gesneuvelden aan wie de 
missen werden opgedragen werd steeds langer 
en langer.

Franse tijd versus 
Duitse tijd
Op 11 november vanaf 11 uur was het 
voor het eerst sinds meer dan 4 jaar stil 
aan het front. Ook op zee stopten de 
Duitse onderzeeërs met schieten. Alleen 
in Oost-Afrika zou het nog enkele dagen 
duren voor de Duitse troepen die daar 
nog hardnekkig vochten, wisten dat de 
oorlog werkelijk voorbij was. Er werd een 
overeenkomst ondertekend tussen de Duitse 
afgevaardigden en de Franse maarschalk 
Ferdinand Foch om de wapenstilstand te 
laten doorgaan ‘om 11 uur Franse tijd’. 
Frankrijk, Engeland en een stuk van België 
hadden toen dezelfde tijd. In Duitsland en 
het Duits bezette deel van België, liepen de 
klokken een uur voor. 

Meteen na de oorlog draaiden de mensen 
van het Duits bezette deel in België de 
klokken een uur terug. De mensen in 
België wilden niet dezelfde tijd hebben als 
Duitsland. De klokken in Frankrijk, Engeland 
en heel België liepen toen gelijk.  
Pas jaren later zijn België en Frankrijk dan 
toch weer overgeschakeld naar de tijd die 
in Duitsland en grote delen in Europa wordt 
gebruikt. 

Het probleem is dat de ’11 uur Franse tijd’ 
die men bedoelde in 1918, vandaag in 
Frankrijk, België en Duitsland niet meer 
klopt. Wij hebben onze klokken een uurtje 
vroeger gezet. Als we dus op 11 november 
om 11 uur de Wapenstilstand herdenken, 
zijn we dus eigenlijk een uur te vroeg op het 
tijdstip dat men in 1918 bedoelde. 

Een groep soldaten van Wetteren komt na vier oorlogsjaren eindelijk thuis en ze worden als helden gevierd. 
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Een foto van Leopold De Landtsheer en 

familie op het einde van de oorlog.
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Hoi, hier zijn we weer, de mannen en vrouwen van het groen! 
De lente komt eraan en dan kunnen we al eens beginnen denken wat we allemaal 
in onze tuin willen planten. Wist je dat er heel wat planten en bloemen eetbaar zijn? 
Meer dan enkel groenten en fruit. De natuur heeft meer te bieden dan je denkt!

Dendermonde, 
elke dag een beetje kindvriendelijker

In november 2016 besliste minister Sven Gatz dat Dendermonde tot 2022 
een kindvriendelijke stad is. Dit wil niet zeggen dat Dendermonde al 100 % 
kindvriendelijk is. Wel dat de burgemeester, schepencollege, gemeenteraad, 
alle ambtenaren, jeugdwerkers, inwoners … kortom heel Dendermonde 
meer zal handelen, denken en plannen vanuit een kindvriendelijke bril. 
Daarom werd op 31 januari 2018 de tweede Droomdag georganiseerd waar 
we heel wat kinderen mochten ontvangen. Samen met heel wat ambtenaren 
van verschillende diensten dachten een 
aantal 8-12 jarigen mee over de toekomst 
van onze stad. Alle ideeën van de Droomdag 
werden in een groot document gezet en 
doorgegeven aan het schepencollege. We 
zetten voor jullie alvast een aantal zaken 
op een rij. Lees zeker ook de volgende 
Tettergazetten om op de hoogte te blijven 
van alle veranderingen.  

Smakelijk!

Saai zijn de eetbare planten allerminst. 
Tussen de soorten eetbare planten vind 
je echte pareltjes. Je kan dus gerust alleen 
met eetbare planten een mooie tuin 
bekomen.

Wat kan je eten?
Pinksterbloem 
Je kan zowel de bloemen als de blaadjes 
opeten. Ze zijn een enorme bron van 
vitamine C en een leuk extraatje bij 
salades of op je boterham met kaas.

Maarts viooltje 
Het kleine, maar o zo mooie maarts 
viooltje geurt niet alleen heerlijk, je kan  
het ook opeten. Vaak wordt deze 
lentebloem gebruikt als versiering van 
salades of nagerechten. In de Franse stad 
Toulouse maken ze er zelfs snoepjes van: 
les bonbons à la violette.

Oost-Indische kers 
Je kan van juni tot oktober genieten van deze 
decoratieve plant. Het kan wel zijn dat je in 
oktober niet veel plant meer over hebt, want 
bijna alle delen van de plant zijn eetbaar. 
De bloemen hebben een zoete 
pepersmaak, de 
smaak van de 
blaadjes doet 
denken aan 
radijsjes en de 
zaden zijn een 
alternatief voor 
kappertjes. 

Komkommerkruid 
Van het grote, ruige komkommerkruid zijn 
de fraaie, blauwe bloemen en het jonge blad 
eetbaar. De bloemen kan je gebruiken als 
versiering van salades en gebak. Het is ook leuk 
om een bloem in een ijsblokje te bevriezen. De 
jonge bladeren hebben een komkommersmaak 
en zijn lekker in salades. 

Madeliefje 
De meest bekende eetbare bloem is het 
madeliefje. Je hoeft ze niet speciaal te zaaien, 
want ze verschijnen vanaf het voorjaar in je 
gazon. Let wel: alleen het bloempje is eetbaar en 
is een leuke en vrolijke versiering in salades.

Smeerwortel
Van deze forse oeverplant kan je de 
bladeren eten. Kies alleen het jong blad, 
want de oudere exemplaren zijn giftig. 
Gekookt smeerwortelblad is lekker in 

soep. Rauw kan je het in salades eten. 
Snij de bladeren wel klein genoeg, 
zodat je niet te grote stukken harig 
blad in je mond moet nemen.   

Zonnebloem 
Ze bestaat in verschillende maten 
en kleuren. Het enige dat eetbaar 
is aan de plant zijn de pitjes. Het is 
wel beter dat je ze eerst pelt en dan 

roostert of zout opdoet. Zonnebloemolie is 
een bekend product van de zonnebloem.

En zo zijn er nog wel wat bloemen en 
planten die je kunt zaaien en eten. 
Maar niet alles is eetbaar, vraag het 
eerst aan je mama of papa. Zo zie 
je maar dat de natuur niet enkel om 
naar te kijken is. Tot de volgende keer!
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Een museum is een plek waar kunstwerken of 
bijzondere voorwerpen getoond worden. We 
noemen dat ‘tentoonstellen’. Het zijn werken 
die bijzonder mooi, bijzonder zeldzaam, 
bijzonder kostbaar of bijzonder knap gemaakt 
zijn. Al die voorwerpen vertellen ons verhalen, 
bijvoorbeeld over hoe de wereld er 500 jaar 
geleden uitzag.

De stedelijke musea van Dendermonde 
bestaan uit 4 verschillende musea. 
• In het Vleeshuismuseum kan je een 

wandeling maken langs voorwerpen vanaf 
de oudste tijden, langs de tijd van Grieken en 
Romeinen tot en met de late Middeleeuwen. 

• In het Zwijvekemuseum zijn er heel wat 
voorwerpen te bezichtigen uit de Nieuwe 
tijden en Onze tijd. 

• In het Museum voor Volkskunde kan 
je kennismaken met het leven van onze 
voorouders in de 19e en 20e eeuw. 

• In het Begijnhofmuseum kan je zien 
hoe de begijntjes vroeger leefden.

Deze musea bestaan al een hele 
poos en zitten onder een dikke laag 
stof. Hoog tijd om al deze musea 
eens in een nieuw kleedje te stoppen. 

Kennen jullie de stedelijke musea van Dendermonde? Of 
je ze nu kent of niet, je kan er nooit genoeg over weten!

Er is beslist dat de 4 verschillende musea zullen 
samengebracht worden in één groot museum. 
Maar nu zit de museumdirecteur met haar 
handen in het haar want er zijn meer dan 30.000 
voorwerpen. Die kunnen natuurlijk niet allemaal 
in het nieuwe museum tentoongesteld worden. 
Om een keuze te maken wil de directeur 
de hulp inroepen van enkele inwoners van 
Dendermonde. En je raadt het nooit?! De Harige 
Bende mag ook een voorwerp kiezen. 

Een nieuw museum bouwen duurt meestal 
enkele jaren. En omdat we niet zolang kunnen 
wachten gaan we om al eens te oefenen het 
Vleeshuismuseum vernieuwen. 

Wil jij de Harige Bende een voorwerp helpen 
kiezen? Bekijk goed de foto’s en laat je favoriet 
weten via musea@dendermonde.be. 

Zageman uit het midden 
van de 20e eeuw. Een 

figuurtje dat voornamelijk 
in herbergen terug te 

vinden was. Wanneer een 
stamgast te veel zaagde, 
werd de zageman boven 

gehaald. Deze moest 
de persoon in kwestie 

duidelijk maken dat hij te 
veel klaagde.  

Sjako (hoge hoed) 
van een schutter van 

de Dendermondse 
burgerwacht, rond de 

jaren 1840-1850. 

Eikenhouten boegbeeld van een 
Saksisch schip (ongeveer 400 
na Christus). Dit stuk werd in 
1934 gevonden in de Schelde 
in Appels. Via een antiquair 

kwam het origineel in het British 
Museum in Londen terecht. In 

het Vleeshuismuseum kan je een 
exacte kopie bekijken.

Geraamte van een 
mammoet, ongeveer 
28.000 voor Christus.  
Dit skelet werd in 1968 
opgegraven in de Sint-

Onolfspolder door  
een 12-jarige jongen.  

Kralensnoer,  
7e eeuw na 

Christus. 
Gevonden bij een 

Merovingisch 
grafveld in 

Sint-Gillis-bij-
Dendermonde.

Hottentot. Minder 
bekend in de Ros 

Beiaardommegang 
zijn de 

‘Hottentotten’. Ze 
werden gedragen 
door kinderen en 
wekten met hun 

grappige uiterlijk op 
de lachspieren van 

het publiek. 

Zwaard,  
ongeveer  

1550-1575  
na Christus.

Museum
in het nieuw

GEZOCHT
Wij zoeken één klas uit de 1e, 2e en 3e graad. 

Deze 3 klassen mogen mee een voorwerp kiezen 
om in het Vleeshuismuseum tentoon te stellen.

Interesse of meer info nodig over het project? 
Stuur een mailtje naar musea@dendermonde.be.

De Tettergazet,  
die is nu al supervet!

Maar vinden de kinderen deze kinderkrant echt wel  
100 % top? Deelnemers konden oude en nieuwe 

kranten vergelijken en hun eigen favoriete pagina 
samenstellen. Er zijn heel wat artikels die zeker 
mogen blijven, maar hier en daar toch ook een 

puntje van verbetering. Misschien zetten we in de 
toekomst wel nog meer wedstrijden  

in de krant of komt er wat plaats voor muziek en  
hippe proefjes die jullie zelf uitgeprobeerd hebben.  

Eén ding was duidelijk, onze kinderkrant  
moet zeker blijven. 

Dit waren slechts 2 van de 7 groepjes, maar op de Droomdag zelf gingen 
we uiteraard met nog veel meer aan de slag. CC Belgica werd onder de loep 

genomen, we dachten na over sportinfrastructuur, de bibliotheek van de 
toekomst werd in beeld gebracht, er werden speelpleintjes ingericht en we 

gingen op bezoek in het museum om samen met de medewerkers hun nieuw 
project te ontdekken (lees over dit laatste alles in het volgende artikel).

Zin om volgend jaar ook mee na te denken en ideeën te geven?  
Schrijf je dan zeker in!

De voordelen van een  
kindvriendelijke mobiliteitsambtenaar

Kindvriendelijkheid zit in elk hoekje, dus we zorgen ervoor dat iedereen 
mee is in Dendermonde. We hebben dan ook twee fantastische 

mobiliteitsambtenaren die dag en nacht bezig zijn met het uitdenken en 
tekenen van veilige straten en pleinen. 

Tijdens de Droomdag kregen de aanwezige kinderen de kans om samen met 
hen na te denken over deze veilige verkeerssituaties. Wat is een leuke maar 

ook veilige straat, hoe ziet een ideaal plein er uit, moeten we rekening houden 
met parking of toch liever speelelementen? Heel wat vragen waar jullie hen een 

antwoord op geboden hebben. Zij gaan alvast aan de slag met jullie ideetjes. 
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Kalender februari-mei 2018

FEBRUARI
21 februari
De nieuwe Tettergazet!

24 februari
Two For Tea (7+)

28 februari
Inschrijvingen sportkampen/
Apenstaart/IBO
Aaipet (2,5+)

MAART
1 maart
Begin jeugdboekenmaand

4 maart
Verloren (8+)
Doebeurs Eureka!

10 maart
‘Make some noise’ op Vrouwendag!

14 maart
Dag supergrote robot!

17 maart
Natasja op de vlucht

18 maart
Dwars door Dendermonde

21 maart
Kunst- en vliegwerk

24 maart
Drukpost

25 maart
Zomertijd: de klok een uurtje vooruit draaien
Bonte Nacht (4+)

31 maart
9e Paashappening,  paaseierenworp, 
eendjesrace, randanimatie

APRIL
1 april
Pasen! De klokken brengen eitjes! 

2 april
Begin van de paasvakantie

4 april
Sportkampen & Apenstaartje

5 april
Sportkampen & Apenstaartje

6 april
Sportkampen & Apenstaartje

9 april
Sportkampen

10 april
Sportkampen & Apenstaartje

11 april 
Sportkampen & Apenstaartje

12 april 
Sportkampen & Apenstaartje

13 april 
Sportkampen & Apenstaartje

18 april
Buitenspeeldag: niemand speelt vandaag 
binnen!

27 april
ADA/AVA (8+)

MEI
1 mei
Feest van de arbeid

6 mei
Einde van een wereld (8+)

8 mei 
De nieuwe Tettergazet met al het nieuws 
over de grote vakantie!

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), 
Veerle De Geest (CC Belgica), Anne Van de Velde en Charo Reper (communicatiedienst), Thirsa De Leeuw en Liesbet Senepart (bibliotheek), Nancy Leys  
en Thomas Verwaeren (musea), Filip Hendrickx (milieu en platteland), Kristof De Kock (deskundige cultuur), 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

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

Elke zaterdag van 11-11.30 u. 
voorlezen in de bib. 


