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Kleine wezentjes op bezoek 

Kleine wezentjes heb je overal. Kabouters onder paddenstoelen in het bos of een trol op 
een boomstronk langs de weg. Soms zijn ze er wel maar zie je ze niet. Net zoals de feeën 
die onze tandjes komen halen als we slapen. Mocht je er nog aan twijfelen … Ze bestaan 
echt! Dat hebben we tijdens de krokusvakantie mogen ervaren in IBO Schoonaarde.

Op een dag waren er kabouters verstopt. Ze daagden de kinderen uit om hen te zoeken 
en samen met hen spelletjes te spelen. Dat was best moeilijk met die kleine beentjes. Als 
beloning kregen we een echte kaboutermuts op ons hoofd. 

Ook de trollen kwamen op bezoek. Jammer genoeg was een van hen heel erg ziek. Maar 
we maakten samen een toverdrankje en tovercake om hem beter te maken. En dat lukte! 
Om dit te vieren, hielden we het favoriete feest van de trollen: een heus dansfeest. Daar 
waren ze heel gelukkig mee.

De feeën waren minder gelukkig. Zij vonden geen huisje. Dat konden we niet laten 
gebeuren! We maakten een prachtig huisje vol met glitters voor hen. 
Zo waren alle kleine wezentjes op het einde van de vakantie weer blij.



Zondag 17 september vanaf 12 u.
Laat je verrassen door wat er allemaal in de stad te beleven valt. 
Straattheater, circus, een grote picknick … Het is er allemaal! 

Boulevart

Seizoen 2017-2018
Onderstaande activiteiten laten nog even op zich 
wachten, maar je kan alvast je kalender voor het 
cultuurseizoen samenstellen! 

Zo 1 oktober - 15 u. 
Beeldsmederij De Maan:  
Pjotr en de Wolfski 
3+
Een upgrade van de klassieker ‘Peter en de Wolf’ 
met een praatzieke Bruno Vanden Broecke als 
verteller. Alles speelt zich af op, rond en in een 
kleurrijke boom.

24 oktober tot  
12 november 

Rasa: 
tentoonstelling 
Inspiratie 
8+ 
Maak kennis met de 
leefwereld van drie 
wereldberoemde, 
Belgische kunstenaars. 
Wandel binnen in hun 
hoofd. Ontdek het 

verband tussen hun jeugdherinneringen en hun 
kunstwerken. Met Panamarenko, Luc Tuymans en 
Jan Fabre.

Vr 1 december - 19 u. 
Zonzo Companie: 3ACH 
6+
Bach is een 
tovenaar met klank 
en melodieën, die 
250 jaar na zijn 
dood nog steeds 
de hitparades 
aanvoert. Twee 
violisten nemen je 
mee in zijn wereld.

Za 9 december - 20 u. 
Cie Sacékripa: Vu 
10+
Wat krijg je als je Mister Bean mixt met meneer 
Griezel van Roald Dahl en een jongleerobsessie? 
Een voorstelling over de gekte en de obsessie van 
alleman. In de Belgische première van ‘Vu’ zie je 
een van Frankrijks beste en meest vernieuwende 
jongleergezelschappen.

Zo 14 januari 2018 - 15 u.
Beeldsmederij De Maan: Uilskuiken 
en Takkeling
5+
Het verhaal van 
twee uilskuikens 
en hoe zij 
opgroeien. Met 
een heldhaftige 
Appelaar 
als hun 
beschermengel. 

Wo 14 februari 2018 - 15 u.
De Piepkes: Manifeest 
5+
Piep, piep, piep, HOE RAAR! Feest mee tijdens 
Manifeest! Betogen is een recht en goed feesten 
is een kunst. 

Vr 16 februari 2018 - 15 u.
Filmnamiddag: Zooks
De 13-jarige Robin leeft in een wereld waar 
de natuur taboe is. Planten zijn vies, vlinders 
gevaarlijk en het woud is strikt verboden terrein. 
Op een dag verdwijnt Robins moeder Marjolein 
tijdens een missie in het woud. Tegen beter 
weten in trekt Robin naar het woud en ontmoet 
er een wolf, die meer lijkt te weten …

Za 24 februari 
2018 - 20 u. 
Cie La Main à la 
Patte: Tea for Two 
10+
Een muzikale voorstelling  
vol acrobatie, circus en  
dans.

Wo 28 februari 2018 -  
14 en 16 u.
Bonte Hond: AaiPet 
2,5+
In AaiPet beginnen twee goochelaars vrolijk met 
hun act. Ze vouwen hondjes van ballonnen en 
toveren bananen uit iPads. Maar de truc komt 
in opstand. De iPad ontpopt zich tot een brutale 
grapjas die de show in de war stuurt. 

Zo 4 maart 2018 -  
14 en 16 u.
Kopergietery: Verloren 
8+
Je beleeft een bloedstollend avontuur in een 
magische wereld vol boeken. Wat is het meest 
dierbare dat je al verloren hebt? Wat verbindt ons 
als we elkaars taal niet begrijpen? Wanneer begint 
en eindigt een verhaal?

Zo 25 maart 2018 - 15 u.
Beeldsmederij De Maan: Bonte 
Nacht 
4+
Bonte Nacht is een bewegend schilderij. Drie 
mensen bekladden hun omgeving en zichzelf. Ze 
veranderen in extravagante wezens met blauwe 
gezichten, rode, lange armen en gele punthoeden.

Zo 6 mei 2018 
Compagnie Frieda: 
Wereld, einde van een
8+
Twee mensen proberen een einde uit. Ze bouwen 
een ark, zoeken een doel, klampen zich vast aan 
wat er nog overblijft. Ze benoemen de dingen 
rondom hen, vragen zich af of dit echt het einde 
is en verzinnen redenen om het tegendeel te 
bewijzen.

© Valentina Stellino

© Diego Franssens

© Rudy Gadeyne

Meer info 
www.ccbelgica.be, info@ccbelgica.be  
of 052-20 26 26
Let op: van 11 juli tot 15 augustus  
is CC Belgica gesloten.

Kleine wezentjes op bezoek 
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Hoe ruikt het deze zomer in Dendermonde? Doe mee aan de 
zomerzoektocht en ga op zoek naar de Schat van Vlieg!
Deze zomer verstopt Vlieg opnieuw een schatkist in 
Dendermonde. Begeef je speurneus naar een van de 
schattenlocaties en ga samen met Vlieg op geuravontuur. In de 
schatkist vind je een geurpakje boordevol coole spelletjes.
Vers gemaaid gras, een pas geschilderd doek of een 
chocoladetaart … Van welke geur hou jij het meest? Vlieg 
maakte een oranje, blauw en groen geurpakje en liet in elk 
pakje een geheime geur achter. Wil jij ze alle drie verzamelen? 
Doe dan mee aan minstens drie zoektochten en leer ruiken met 
je ogen, handen, oren en mond.
Je kan de Schatten van Vlieg zoeken van 1 juli tot 31 augustus.

Meer info: Bibliotheek, Kerkstraat 111,  
bibliotheek@dendermonde.be, 052-46 81 00

Schatten van Vlieg:        Ruik jij wat ik ruik? 

YOU.TH

Zit je in het zesde leerjaar? Dan is het voor 
jou de laatste keer dat je kan deelnemen 
aan Apenstaartje. Maar geen paniek, 
vanaf 12 jaar is er YOU.th! Daar kan je 
deelnemen aan coole workshops zoals 
tafelvoetbal, styling, graffiti, comedy …  
Het zomerprogramma maken we 
binnenkort bekend. Hou dus onze  

  Jeugddienst Dendermonde en  
www.dendermonde.be/youth in de gaten.

Na Apenstaartje 
  is er

Terugblik 
jeugdboekenmaand

Bo
uw
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De 2e en 3
e graad spee

lden het 

STEM-spel. Dat staat voor
: science 

(wetenschap), technology (technologie), 

engineering
 (ingenieurwetenschappe

n) 

en mathematics (wiskunde).

Affichespel ‘Je bent wie je bent’

Voorlezen 

   in de bib:
3, 10, 17 en 24 juni 
1, 8, 15 en 29 juli
12 augustus 
2 en 16 september
Op 10 juni is er de boekvoorstelling van Wildewonderdieren 
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De Oorlogskrant 
editie acht: sociaal leven 

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 omliggende gemeenten zijn er nog vele verhalen over 
de oorlog terug te vinden. Deze verhalen gaan over de gewone mensen in de 
oorlogstijd. Ze zijn interessant en mogen niet vergeten worden. Daarom zet de 
Erfgoedcel deze boeiende verhalen in een aparte 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 achtste oorlogskrant en gaan over de vrije tijd 
in het Land van Dendermonde. 

Feest in Dendermonde
Tijdens de oorlog konden de mensen zich moeilijk 
ontspannen. Ze moesten hun geld sparen voor 
eten en drinken en hadden daarom amper geld 
om uit te geven aan ‘leuke’ zaken. De mensen 
hadden ook heel wat zorgen aan hun hoofd. Vaak 
waren ze te moe om in hun vrije tijd nog veel te 
doen. 
Gezellig iets gaan drinken op een vrije avond was 
ook niet vanzelfsprekend. Want de cafés waren 
opgesplitst in twee groepen: voor Duitsers en 
voor Belgen. Het was ook verboden om muziek te 
maken, te zingen of te dansen in het openbaar. 
Sommige verenigingen stopten dan maar met 
hun activiteiten tijdens de oorlogsjaren. 
De mensen uit die tijd keken het hele jaar door uit 
naar kermissen, jaarmarkten en optochten. Maar 
tijdens de oorlog gingen sommige feesten niet 
door. En als het toch plaatsvond, was het nooit 
hetzelfde als vroeger.

Geboorte van een 
veulen
August Van Sante werd in 1914 opgeroepen 
om te gaan vechten in de oorlog. Hij was 
een boerenzoon uit Wetteren. Zijn moeder, 
jongere broer en twee zussen bleven op de 
boerderij. Op een dag werd er een jong veulen 
geboren op de boerderij. Het gezin slaagde 
erin het paard verborgen te houden voor de 
Duitse bezetter. Anders zouden ze het dier 
zeker opgeëist hebben! Het gezin was heel 
erg fier dat ze het paardje konden houden. 
Daarom namen ze een foto van het paard met 
het gezin. Ze wouden heel graag dat August 
die foto zou zien. Maar de foto opsturen 
naar het front was te gevaarlijk. De Duitsers 
keken alle brieven na en zouden zo het paard 
ontdekken. Maar op een dag hoorde het 
gezin dat August in het hospitaal (ziekenhuis 
voor gewonde soldaten) van Duinkerke 
lag. Ze slaagden erin de foto tot bij hem te 
smokkelen. August wist op die manier dat het 
heel goed ging met zijn familie!

Meer info:  
Erfgoedcel Land van Dendermonde, 
Nijverheidstraat 3, 052-25 03 41

In 1915 gingen de kermis, carnaval en Katuit in 
Dendermonde niet door. Na de oorlog, in 1919, 
was de oorlog nog steeds merkbaar op de kermis:

‘We gaan weer naar Dendermonde om feest te 
vieren. Och neen, geen feest als vroeger. Dat kan 
niet meer. Men danst woedend. Men drinkt wijn om 
te vergeten hoe arm en beroofd we zijn, hoe donker 
de toekomst is, hoeveel zorgen we hebben, hoe we 
rouwen om de doden. Maar de kermis helpt om het 
verdriet te bestrijden. Het is kermis in Dendermonde, 
kermis tussen het puin.’

De Ros Beiaardommegang was toen al een 
belangrijk feest voor Dendermondenaren. Op 
zondag 19 juli 1914 was het zo ver: ‘t Peird kwam 
weer naar ‘t stad! Hiervan zijn foto’s en affiches 
bewaard. Zo weten we dat de optocht om 11 u.  
startte aan het Stadhuis. En om 21 u. was er 
een volksconcert met Dendermondse liederen, 
gebracht door de stedelijke harmonie.
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ondeAffiche van de ommegang 

van het Ros Beiaard  

op 19 juli 1914

Ommegang van het Ros 
Beiaard op 19 juli 1914

Hottentotten in de 
optocht op 19 juli 1914

© Privéarchief Christiana Van Sante, Brugge

De jongste broer Frans Van Sante staat 

links bij het veulen, bij de merrie staat 

de knecht. Op de stoel zit de moeder van 

August, achter haar staan de zussen.



Hoi, hier zijn we weer, de mannen en vrouwen van het 
groen, de natuur en het milieu. 
Langzaamaan worden de dagen weer langer, begint de 
temperatuur te stijgen en krijgt de zon meer kans om te 
schijnen. Ideale omstandigheden voor onze vrienden de 
bomen, grassen, struiken en bloemen, om weer sterk en 
groot te worden. Voor ons is dit dan ook een drukke tijd. 
Alles moet mooi aangelegd worden zodat het aangenaam 
wandelen en rondkijken is in onze stad. Zo gaan er ploegen 
de baan op om gras te maaien. Er wordt nieuw gras gezaaid 
als dat nodig is en we planten nieuwe bloemen en struiken 
op plaatsen waar er nog geen staan. Op de speelpleinen 
worden alle zandbakken gevuld met zand en nieuwe 
houtsnippers gelegd onder de speeltoestellen. 
De laatste jaren hebben we ook speciale aandacht voor de 
bijen. Bijen zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. 
Vanaf het voorjaar vliegen ze van bloem tot bloem op zoek 
naar nectar. Hierdoor nemen ze telkens een beetje stuifmeel 
met zich mee, waardoor ze bloemen (o.a. van groenten 
en fruit) gaan bestuiven. Deze bloemen groeien uit tot 
volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Bij mooi 

weer bezoeken bijen zo’n 1.500 bloemen op één dag. Dit 
maakt van bijen heel belangrijke diertjes.
Door allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende insecten 
de laatste jaren sterk bedreigd door een tekort aan nectar 
en stuifmeel. Een extra aanbod aan planten met een 
goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom, zoals 
bijvoorbeeld krokussen en andere voorjaarsbloeiers. En je 
hebt het zeker al gezien, er staan op verschillende plaatsen 
krokussen en soms zaaien we zelfs een heel veld met 
bloemen die goed zijn voor bijen. 

Voila, dat was het, nu moet je ons excuseren. We moeten 
nog wat verder planten!

Ook de kinderen van de gemeentelijke basisschool  
’t Kraaiennest dachten aan het milieu. Zij maakten met 
een toneelvoorstelling heel de lagere school bewust over 
de opwarming van onze aarde. Hiermee brachten ze een 
duidelijke boodschap voor hun kameraden: ‘CO2, weg er 
mee!’.
Vooraf hadden de kinderen heel wat bijgeleerd over de 
oorzaken en gevolgen van de actuele klimaatsverandering. 
Als echte wereldverbeteraars bedachten ze plannen en 
oplossingen voor onze planeet. Alle leerlingen waren het 
er over eens: het wordt te heet op onze planeet en daar 
kunnen wij iets aan doen! 

Alle kinderen werkten volgens hun eigen talenten mee aan 
de voorstelling. Ze maakten alles zelf, van de affiches die het 
toneel aankondigden tot het laatste attribuut. 

Op 17 februari was het Dikketruiendag. We trokken massaal goed 
ingeduffeld naar school en naar het werk. In de Dendermondse 
lagere scholen was er een wedstrijd: wie de leukste foto maakte 
in dikke truien, won. We kregen heel wat toffe inzendingen en 
uiteindelijk werd de winnaar Het Laar met de meest originele foto! 
Zij kregen bezoek van Haarbal, Kleine Moes en Rinocco.

Dikketruiendag ‘CO2, weg ermee!’
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We hebben weer wat 

 geplan(d)(t)!



Wil je op de hoogte blijven van al 
onze plannen in de winkelstraat? Kijk 
dan regelmatig op de website van 
Dendermonde en volg alle werken. 
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Dendermonde 
elke dag een beetje 

    kindvriendelijker

‘CO2, weg ermee!’

In de Tettergazet van december 2016 konden jullie al lezen dat minister 
Sven Gatz besliste dat Dendermonde tot 2021 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. Om dit te doen, 
vertrekken we vooral vanuit de rechten van het kind. 

Recht op een plaats om samen  
te komen en je thuis te voelen
Dendermonde wil werk maken van een leuk stadscentrum waar kinderen 
met hun ouders en grootouders kunnen winkelen en wandelen. Daarom zal 
als eerste stap de Oude Vest (de winkelstraat in Dendermonde) een grondige 
opfrisbeurt krijgen. Bij deze plannen werden ook de ideeën van kinderen en 
jongeren mee opgenomen. Ben je benieuwd naar de veranderingen? Dan heb 
je geluk want we verklappen hier al een aantal nieuwtjes:
• Gratis wifi voor iedereen van de Grote Markt tot aan het station. Zo kan 

je nog vlotter Pokémons vangen of YouTube-filmpjes bekijken als je moet 
wachten in een winkel …

• Cool en modern straatmeubilair in de binnenstad. Waarom banken kopen 
om alleen op te zitten als er ook toffe, kleurrijke zitelementen bestaan? 
Ga op ontdekking, trek een foto en laat via jeugddienst@dendermonde.be 
weten hoe jij op de zitelementen ligt, staat, koprolt, hangt …

• Krijg je het helemaal warm van al deze gekke toeren op de 
zitelementen? Loop dan snel via de herstelde voetpaden naar het 
Heldenplein en verfris je aan de fonteintjes. Pret verzekerd! Voor 
je mama, papa, oma, opa, babysit … voorzien we ook daar nieuwe 
zitelementen en meer groen zodat ook zij kunnen genieten in de 
zon. 

• Ook de Vlasmarkt ontkomt niet aan onze herinrichting. Het 
hele pleintje wordt heraangelegd en opgefleurd met nieuwe 
zitelementen. De bestaande plantenbakken worden daar 
omgebouwd tot boombanken. 

• Ga jij in Dendermonde naar de tekenacademie? Dan kan 
je binnenkort je fiets in de nieuwe fietsbeugels zetten. En 
ook daar voorzien we nog meer groen en natuur om alles 
aangenamer en mooier te maken. 

foto uit de oude doos  

‘zomerbraderie 25 juni 2005’

Recht om beschermd te worden 
tegen kinderarbeid
De stad moet voor heel wat grote projecten aanbestedingen 
uitschrijven. Dit zijn opdrachten die naar bedrijven gestuurd 
worden om bijvoorbeeld nieuwe straten aan te leggen. Als een 
bedrijf hier graag aan wil meewerken, mogen zij zich kandidaat 
stellen. De stad kiest dan, op basis van een aantal regels, welk 
bedrijf uiteindelijk de werken mag uitvoeren.
In deze aanbestedingen zal vanaf nu ook geschreven staan dat 
er geen sprake mag zijn van kinderarbeid. Natuurlijk komt het in 
België niet zo vaak voor dat kinderen echt moeten werken. Maar 
we kopen wel stenen en hout in andere landen. Daarom willen 
we er echt zeker van zijn dat er geen kinderen meewerkten aan 
de productie. We kiezen voor een aangename stad voor kinderen 
en niet door kinderen. 
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Kalender mei-september 2017

MEI
maandag 1 mei   
Dag van de Arbeid = een dagje vakantie

zondag 7 mei   
Sonderlich en zonen (8+) &  
kleine kermis Schoonaarde

woensdag 10 mei   
Inschrijvingen Apenstaartje,  
sportkampen & IBO (-6 jaar)

zondag 14 mei   
Kleine kermis Baasrode

woensdag 17 mei   
Inschrijvingen IBO (+6 jaar)

zondag 21 mei
Gezinsfestival

donderdag 25 mei   
Hemelvaart, dagje geen school

vrijdag 26 mei   
Brugdag, nog een extra dag vakantie!

zondag 28 mei   
Dag van het park

JUNI
zaterdag 3 juni   
Concert Ghost Rockers (12 EUR)

zondag 4 juni
Roparun

zaterdag 10 juni   
Opendeur Brandweer

zondag 11 juni   
Gezinsfestival Koekenaap &  
opendeur Brandweer

zaterdag 17 juni   
Bruisrode Zomert & Lutterzele kermis

vrijdag 23 juni   
Denderpop

zaterdag 24 juni   
Denderpop & Dorpsfeesten Grembergen

zondag 25 juni   
Kermis Sint-Gillis

maandag 26 juni   
Jaarmarkt Sint-Gillis

JULI
zaterdag 1 juli   
Joepie, de vakantie begint! 

zondag 2 juli
Toeristische koetsrondritten

maandag 3 juli   
Begin Apenstaartje & sportkampen

donderdag 6 juli   
Dendermonde viert t.e.m. 9 juli

zondag 9 juli   
Big Jump

dinsdag 11 juli   
Vlaamse feestdag 

donderdag 13 juli  
Terrasanimatie

zondag 16 juli   
Kermis Appels

maandag 17 juli   
Jaarmarkt Appels

donderdag 20 juli 
Terrasanimatie

vrijdag 21 juli  
Nationale feestdag & Jazz in het Park 

donderdag 27 juli 
Terrasanimatie

vrijdag 28 juli 
M’Eire Morough Folkfestival t.e.m. 29 juli

zondag 30 juli  
Rommelmarkt Dendermonde-centrum

AUGUSTUS
donderdag 3 augustus  
Terrasanimatie

zondag 6 augustus  
Boonwijkkermis & Keurkermis &  
Toeristische koetsrondritten

donderdag 10 augustus  
Terrasanimatie

zaterdag 12 augustus  
Vemmekesspoeling t.e.m. 15 augustus

dinsdag 15 augustus   
O.L.V.-Hemelvaart &  
rommelmarkt Grembergen

donderdag 17 augustus  
Terrasanimatie

donderdag 24 augustus  
Terrasanimatie

vrijdag 25 augustus  
Walking Dender

zondag 27 augustus  
Kermis Dendermonde-centrum

maandag 28 augustus  
Jaarmarkt en kermis Oudegem

donderdag 31 augustus  
Katuit & einde vakantie

SEPTEMBER
vrijdag 1 september  
Terug naar school!

zaterdag 2 september  
Jaarmarkt Oudegem

zondag 3 september  
Bloemenstoet en kermis Sint-Gillis &
kermis Oudegem

vrijdag 8 september  
Reuzenstoet Grembergen

zondag 10 september  
Kermis & snoepjesworp Grembergen

maandag 11 september  
Jaarmarkt Grembergen &  
nieuwe Tettergazet

zaterdag 16 september  
Jaarmarkt Schoonaarde & Scheldefeesten 
Baasrode t.e.m. 17 september

zondag 17 september  
Boulevart & kermis Schoonaarde

dinsdag 19 september  
Jaarmarkt Baasrode

vrijdag 22 september  
Tetterfeest voor het 1e leerjaar  

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 (CCBelgica), Anne Van de Velde en Charo Reper (communicatiedienst), Dimitri Beeckman (cultuurbeleidscoördinator),
Thirsa De Leeuw en Liesbet Senepart (bibliotheek), Thomas Verwaeren (archief), Filip Hendrickx (milieu en platteland), Lien Verwaeren (schepen van jeugd) en  
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Schoolvakanties

Heb je een cirkel 

rond je hoofd, dan 

mag je een cadeau 

komen afhalen bij de 

jeugddienst!



• Sportdienst • Dit doen we samen
• Jeugddienst • Activiteiten van derden

Week 1
3 – 4 – 5 – 6 – 7 juli 
Kleutersport
Leeftijd:  alle kleuterklassen
Uur: 9.30-12 u. 
Prijs: 35 EUR

Sportmix & atletiek
Leeftijd:  vanaf 6 jaar
Uur:  9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 45 EUR

Dance 4 Life Bootcamp: 
Why walk, when you can Dance 
and Skip!
Samen met GymMAX Dance.
Een waaier aan verschillende dansstijlen en 
nieuwe uitdagingen zoals: modern dance,  
jazz/hiphop, urban techno en rope skipping. 
Opgelet! Dit sportkamp vindt plaats in de sporthal 
van Appels, Steenweg van Aalst 41.
Leeftijd: verschillende leeftijdsgroepen  
 (max. 25 per groep)
 groep 1: 2010-2012
 groep 2: 2008-2009
 groep 3: 2006-2007
 groep 4: 2000-2005
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u. (opvang voor  
 het kamp vanaf 8.30 u. en na het kamp  
 tot 16 u.) 
Een fantastische mix van de verschillende stijlen 
kunnen de (groot)ouders komen bewonderen 
tijdens de ‘Dance 4 Life’ op vrijdag 7 juli van  
14.45 tot 15.45 u.
Prijs: 50 EUR, T-shirt inbegrepen (wordt  
 beschilderd zodat iedereen in dezelfde  
 T-shirt danst tijdens het toonmoment). 

Dinsdag 4 juli
Knutselplezier 
We knutselen erop los!
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 10-12 u.
Prijs: 3 EUR

Workshop: Creatief met gedichten
Ik ben een dichter, kom maar dichter dan is het wat 
lichter. Dicht jij mee? Aan de hand van gedichten 
spelen we toneel en maken we een kunstwerk. 
Leeftijd: 8-12 jaar
Uur: 13-15 u.
Prijs: 5 EUR

A

Woensdag 5 juli
Hoe vettiger, hoe prettiger
We spelen spelletjes waarbij we niet bang zijn 
om ons smerig te maken. Doe dus zeker kleren 
aan die vuil mogen worden en breng eventueel 
reservekledij mee.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 9-12 u.
Prijs: 3 EUR

Waterspelletjes
We amuseren ons met water (bij slecht weer 
spelen we spelletjes binnen).
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 13-15.30 u.
Prijs: 3 EUR

Joehoe, het is weer zo ver.  

We kunnen beginnen aftellen  

naar de zomervakantie!

Tetterpret
Speciaal voor jou is er Tetterpret: alle activiteiten van de 
zomervakantie gebundeld zodat je ze makkelijk uit deze Tettergazet 
kan nemen. Je vindt er heel wat spannende en leuke vakantietips. Je zal 
je niet vervelen want er is keuze genoeg: Apenstaartje, sportkampen, 
speelplein …
Terwijl je Tetterpret leest, kan je aankruisen wat je graag zou doen. Toon dit aan je mama of 
papa want die weten ook graag wat er allemaal te beleven valt deze zomer. 

Voor een sportkamp, Apenstaartje en IBO (-6 jaar) moet je op voorhand inschrijven. De 
eerste inschrijfdag is op woensdag 10 mei van 17 tot 20 u. bij de sportdienst 
(Van Langenhovestraat 203 a). Vanaf dan kan je ook online inschrijven. 

Donderdag 6 juli
Reddend zwemmen
Wat doe ik als ik in het water val? Hoe haal ik 
iemand uit het water?
Leeftijd: minstens 8 jaar + 100 m brevet
Uur: 10.15-12 u.
Prijs: 6 EUR

Snoepjesfun
Een snoepje eten is leuk, maar ze eten in een 
speciale vorm is nog veel leuker. We knutselen 
met snoep en creëren kunstwerken om daarna 
op te eten.
Leeftijd: 6-9 jaar
Uur: 13-15 u.
Prijs: 4 EUR

Vrijdag 7 juli
Themadag: prinsen en prinsessen
Alles staat in het teken van knappe prinsen 
en mooie prinsessen. We knutselen en spelen 
spelletjes in dat thema.
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur: 10-15 u.
Prijs: 5 EUR



B

Tennis
Multimove van 3-5 jaar.
Ministage voor kinderen van 5-8 jaar.
Midi-, maxistage vanaf 9 jaar.
Uur: 10-12 u. en 12.45-14.45 u.
Prijs: 110 EUR (niet-leden) – 100 EUR (leden)

Ruiterkamp
Leeftijd: 7-18 jaar (min. 8 deelnemers, max. 40)
Uur: 9-17 u.
Prijs: internaat 400 EUR (start op zondag om  
 18 u., max. 20 deelnemers), externaat  
 325 EUR (warme maaltijd inbegrepen)

Week 2: 
12 – 13 – 14 juli 
(geen activiteiten op 10-11 juli) 

Kleutersport
Leeftijd: alle kleuterklassen
Uur: 9.30-12 u. 
Prijs: 21 EUR

Sportmix en hockey
(inclusief spel zonder grenzen)
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 27 EUR

Vrijdag 14 juli
Uitstap: KID Rock Festival
We gaan samen naar Wetteren en genieten van 
de muziek, amuseren ons op de springkastelen, 
trampolines en nog zo veel meer. Misschien 
wordt dit wel jouw eerste festival?!
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 9.15-17.30 u.
Prijs: 10 EUR 
Meebrengen: lunchpakket en een beetje zakgeld.

Week 3: 
17 – 18 – 19 – 20 juli
(geen activiteiten op 21 juli)

Kleutersport
Leeftijd: alle kleuterklassen
Uur: 9.30-12 u. 
Prijs: 28 EUR

Sportmix & atletiek
Inclusief voetbaldag en circus of klimmen.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 36 EUR

De Harige  Bende wenst je heel veel sport-, knutsel- en vakantieplezier! 

Vergeet niet: wij kijken van boven uit de toren  

en kunnen jullie zeker zien en horen!

Dinsdag 18 juli
Voetbaldag
Voetbalfanaten zullen van dit dagje smullen. Een 
ganse dag shotten samen met je voetbalvrienden.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 10 EUR, drankje inbegrepen

Themadag: Geheimen
We knutselen en volgen een workshop waar we 
codes kraken en mysteries onthullen. 
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 9-16 u.
Prijs: 7 EUR

Woensdag 19 juli
Fruitjesfun
Het mag toch ook eens gezond zijn? We gaan met 
fruit aan de slag tijdens deze lekkere voormiddag. 
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 10-12 u.
Prijs: 3 EUR

Woensdag 12 juli
Knutselplezier
We knutselen ons te pletter!
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 9.30-12 u.
Prijs: 3 EUR

Workshop: Percussie
Je leert de basis van percussie op een djembé en 
ontdekt ritmes en klanken uit andere culturen. 
We maken er een muzikale wereldreis van!
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 13-16 u.
Prijs: 5 EUR

Donderdag 13 juli
Spel zonder grenzen
Mooi weer = WATERSPELLETJES. Zo niet, 
amuseren we ons binnen. Leuke spelletjes en veel 
plezier, wat wil je nog meer?
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 10 EUR, drankje inbegrepen

Mountainbike 
Wel kamp op 10 en 11 juli.
De scoutsterreinen vormen het decor van onze 
prachtige mountainbikelocatie. Ter plaatse wordt 
een echt parcours aangelegd waar iedereen 
naar hartenlust kan oefenen. We rijden elke dag 
met de mountainbike. Daarnaast zullen we op 
survivalzoektocht gaan, met lasergames spelen, 
muurklimmen, rugby spelen, kampen bouwen 
(2007-2009), een vlottentocht doen (2003-2006) … 
Leeftijd: geboren tussen 2003 en 2009
Uur: 9-16 u. (vooropvang vanaf 7.30 en  
 naopvang tot 17.30 u.)
Waar: scoutsterrein, Tragel 7-9 
Prijs: 100 EUR (een mountainbike huren kost  
 45 EUR extra, fietshelm inbegrepen)
Meebrengen: sportieve/fietskledij, regenkledij, 
zonnecrème, fietshelm (verplicht!), lunch en een 
drankje. Indien mogelijk een drinkbus voor op de 
fiets.

Tennis
Wel kamp op 10 en 11 juli.
Ministage voor kinderen van 5-8 jaar.  
Midi-, maxistage vanaf 9 jaar.
Uur: 10-12 u. en 12.45-14.45 u.
Prijs: 110 EUR (niet-leden) – 100 EUR (leden)

Paardrijden voor kleuters
Wel kamp op 10 en 11 juli.
Leeftijd: 3-6 jaar (min. 8 deelnemers, max. 20)
Uur: 9-16 u. 
Prijs: 260 EUR (warme maaltijd inbegrepen)
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Workshop: 10 dozen – 1.001 variaties
Er zijn 10 witte dozen. In elke doos zit iets anders. 
De materialen zijn zacht, hard, soepel, eenkleurig, 
veelkleurig … We stapelen, sorteren, selecteren, 
verbinden en combineren ze tot 1.001 variaties 
zoals echte kunstenaars. 
Leeftijd: 6-9 jaar
Uur: 13-16 u.
Prijs:  5 EUR

Donderdag 20 juli
Workshop: Pop-up boek
We maken een boek dat je nog nooit gezien 
hebt. We stappen onze imaginaire wereld binnen 
en zien wilde dieren, dansende theekopjes of 
rollercoasters die uit de bladzijden springen. 
Leeftijd: 6-9 jaar
Uur: 9-12 u.
Prijs: 5 EUR

Circusnamiddag
Leeftijd: 6-10 jaar
Uur: 13-15.30 u.
Prijs: 6 EUR

Kliminitiatie
Leeftijd: vanaf 11 jaar (max. 15 deelnemers)
Uur: 13-15.30 u.
Prijs: 6 EUR

Workshop: Binnen het uur …  
een partituur
Neuriën onder de douche, fluiten op de fiets, een 
melodie uit het niets. Maar hoe hou je die bij? 
Nee, niet met echte muzieknoten. We maken een 
leesbare partituur zodat je de melodie volgende 
week ook nog weet. 
Leeftijd: 9-12 jaar
Uur: 13-16 u.
Prijs: 5 EUR

Week 4: 
24 – 25 – 26 – 27 – 28 juli
Kleutersport
Leeftijd: alle kleuterklassen
Uur: 9.30-12 u. 
Prijs: 35 EUR

Voetbal
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 45 EUR

Turnen & balsporten
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 45 EUR

Dinsdag 25 juli
Themadag: Australië
We knutselen, spelen en volgen een workshop 
waar we de techniek van dotpainting leren. 
Je komt alles te weten over ‘Down Under’ en 
de verschillende symbolen die de Aboriginals 
gebruikten om hun verhalen te vertellen. 
Leeftijd: 8-12 jaar
Uur: 9.30-15.30 u.
Prijs: 7 EUR

Woensdag 26 juli
Spelvoormiddag
Bij goed weer buiten, bij slecht weer binnen.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 10-12 u.
Prijs: 3 EUR

Workshop: Return to the future
We keren terug naar de jaren 1900 tot 2000 en 
brengen het verleden van je ouders, grootouders 
en zelfs overgrootouders terug tot leven. 
Leeftijd: 9-12 jaar
Uur: 13-16 u.
Prijs: 5 EUR

Donderdag 27 juli
Knutselplezier
We knutselen erop los!
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 10-12 u.
Prijs: 3 EUR

Workshop: Radio Gogo
Aan de hand van jingles en zelfgeschreven 
en ingesproken teksten wordt een echt 
radioprogramma in elkaar geknutseld. ‘Radio 
Gogo’ zoeft moeiteloos StuBru, MNM of Qmusic 
voorbij!
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 13-16 u.
Prijs: 5 EUR

Vrijdag 28 juli
Themadag: Buitenaardse wezens
Zou het tof zijn om een aliën te zijn? We leven ons 
helemaal uit en knutselen en spelen spelletjes in 
dat thema.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 10-15 u.
Prijs: 5 EUR

De Harige  Bende wenst je heel veel sport-, knutsel- en vakantieplezier! 

Vergeet niet: wij kijken van boven uit de toren  

en kunnen jullie zeker zien en horen!

Week 5: 
31 juli –  
1 – 2 – 3 – 4 augustus
Creatieve sportmix
Inclusief ‘avontuurlijk … in en rond’.
Knutselen, reuzebellenblazen, hoe bouwen we 
een wagen voor de Bloemencorso, sportief zijn …, 
kortom, een leuke week in het midden van de 
vakantie.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u. 
Op vrijdag 4 augustus is er om 15.30 uur een 
toonmoment voor (groot)ouders.
Prijs: 45 EUR

Watergewenning
Leeftijd: alle kleuterklassen
Uur: 9-9.30 u. (geen diploma watergewenning  
 of eendje)
 9.30-10 u. (minstens diploma zeepaardje)
Prijs: 30 EUR

Leren zwemmen
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.15-10 u. (1e groep)
 8.30-9.15 u. (indien 1e groep 
 volgeboekt is)
Prijs: 40 EUR

Dinsdag 1 augustus
Avontuurlijk …  
in en rond ons Sportcentrum
We verkennen het Sportcentrum op een 
avontuurlijke manier. 
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u. 
Prijs: 10 EUR, drankje inbegrepen

Workshop: Glas graveren
Wat is glas? Wat zijn de grondstoffen? Je leert het 
allemaal. Bovendien mag je zelf aan de slag gaan 
met een graveerset en een glas versieren dat je 
mag meenemen naar huis.
Leeftijd: 10-12 jaar
Uur: 9.30-12 u.
Prijs: 5 EUR
Meebrengen: 2 donkere, zachte doekjes van  
20 op 20 cm + een zakje om het glas makkelijk 
mee te nemen naar huis.
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Donderdag 3 augustus
Reddend zwemmen
Wat doe ik als ik in het water val? Hoe haal ik 
iemand uit het water?
Leeftijd: minstens 8 jaar + 100 m brevet
Uur: 10.15-12 u.
Prijs: 6 EUR

Week 6:
7 – 8 – 9 – 10 – 11 augustus
Kleutersport
Leeftijd: alle kleuterklassen
Uur: 9.30-12 u. 
Prijs: 35 EUR

Sportmix & fietsen
Verkeersles, fietsbehendigheids-
oefeningen en fietstochtjes maken. Maak  
van deze week een echt fietsavontuur.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 45 EUR
Meebrengen: je fiets + helm
De fietsen kunnen de hele week in het magazijn 
van de sporthal blijven staan. 

Maandag 7 augustus
Fietsen, spel & sport
Uiteraard kan je al fietsen, maar hier oefen je je 
techniek nog beter. We geven je ook verkeersles. 
Tussendoor worden ook nog leuke spelletjes 
gespeeld! Misschien maken we ook een klein 
fietstochtje.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 10 EUR, drankje inbegrepen
Meebrengen: je fiets + fietshelm

Woensdag 9 augustus
Uitstap: Water-doecentrum Hidrodoe
We ontdekken de wondere wereld van water. Je kan 
in Hidrodoe een draaikolk maken, watervoet bal 
spelen, droog blijven onder een waterparaplu …  
We maken ook een waterwandeling waarin we 
allerlei watergeheimen ontdekken aan de hand 
van opdrachten. 
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 8.15-17.15 u.
Prijs: 10 EUR
Meebrengen: lunchpakket + een beetje zakgeld 

Donderdag 10 augustus
Workshop: Al die accessoires 
Ontdek hoe je met een kurk, brik, wol, parels … 
unieke gadgets maakt, zoals stoere armbanden of 
toffe buttons. Voeg er nog een tijdelijke tatoeage 
aan toe en je bent af. Want origineel gekleed zijn, 
zit ‘m in de details. 
Leeftijd: 9-12 jaar
Uur: 9-12 u.
Prijs: 5 EUR

Workshop: Ballonplooien
Je leert stap voor stap de technieken om 
verschillende figuurtjes te maken van ballonnen. 
Leeftijd: 10-12 jaar
Uur: 13.30-15.30 u.
Prijs: 5 EUR

Vrijdag 11 augustus
Demonstratie federale politiehonden
Maak kennis met echte politiehonden. Speurhond 
Hmani, actieve drughond Kantor en passieve 
drughond Tash geven samen met hun baasjes 
een demonstratie. 
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 9.30-12 u.
Prijs: 3 EUR

Knutselplezier
We knutselen in het thema dieren, van olifanten 
tot mieren. 
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 13-15.30 u.
Prijs: 3 EUR 

Danskamp
Samen met Dansateljee.
Leeftijd: 7-18 jaar (3 leeftijdscategorieën)
Uur: onthaal: 8-9 u. 
 dansles: 9-15.50 u.
 opvang: 16-17 u.
Waar: Koninklijk Atheneum, Zuidlaan 3
Prijs: 150 EUR
Er is een daguitstap voorzien. Op vrijdag is er om 
16 u. een toonmoment voor de (groot)ouders.

Tennis
Ministage voor kinderen van 5-8 jaar.
Midi-, maxistage vanaf 9 jaar.
Uur: 10-12 u. en 12.45-14.45 u.
Prijs: 110 EUR (niet-leden) – 100 EUR (leden)

Week 7: 
16 – 17 – 18 augustus
(geen sportkampen op 14-15 augustus)

Kleutersport
Leeftijd: alle kleuterklassen
Uur: 9.30-12 u. 
Prijs: 21 EUR

Sportmix & krijgskunsten
Inclusief voetbaldag.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 27 EUR

Woensdag 16 augustus
Cakejesfun
We maken en versieren cupcakes zoals echte 
koks dat doen.
Leeftijd: 6-9 jaar
Uur: 10-12 u.
Prijs: 4 EUR

Dinsdag 8 augustus
Superheldendag
Welke superkrachten heb jij? We gaan op zoek 
naar een passende naam, ontwerpen een logo 
en knutselen supergadgets tijdens de workshop 
Super-ik. Verder spelen we spelletjes waarbij jij 
de superheld kan uithangen. 
Leeftijd: 6-9 jaar
Uur: 9-16 u.
Prijs: 7 EUR

Spelnamiddag
Bij goed weer buiten, bij slecht weer binnen.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 13-16 u.
Prijs: 3 EUR

Donderdag 17 augustus
Bowlen Meirdam
Leeftijd: 6-10 jaar: 10-12 u. 
 11-16 jaar: 13-15 u. 
Prijs: 6 EUR
Meebrengen: eventueel zakgeld voor een 
drankje (geen eigen drankjes meebrengen).

Vrijdag 18 augustus
Voetbaldag
Voetbalfanaten zullen van dit dagje smullen. Een 
ganse dag shotten met je voetbalvrienden.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 10 EUR, drankje inbegrepen

Paardrijden voor kleuters
Wel kamp op 14 en 15 augustus.
Leeftijd: 3-6 jaar (min. 8 deelnemers, max. 20)
Uur: 9-16 u. 
Prijs: 260 EUR (warme maaltijd inbegrepen)

Ruiterkamp
Wel kamp op 14 en 15 augustus.
Leeftijd: 7-18 jaar (min. 8 deelnemers, max. 40)
Uur: 9-17 u.
Prijs: internaat 400 EUR (max. 20 
deelnemers, start op zondag om 18 u.),   
externaat 325 EUR (warme maaltijd  
inbegrepen)
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Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO)
Een IBO vangt kinderen op tussen 2,5 en 12 jaar. 
Tijdens de vakantieperiodes kan uw kind bij hen 
terecht van 7 tot 19 u. 

1. Registratie
Wenst u gebruik te maken van de buitenschoolse 
kinderopvang? Dan moet u zich registeren op de 
webshop. 
• Surf naar www.dendermonde.be/IBO.
• Klik door naar de gewenste locatie. Op deze 

pagina vindt u een knop ‘online registratie en 
inschrijving vakantie’ die u rechtstreeks naar de 
webshop brengt.

2. Opmaak kinddossier
Heeft uw kind nog geen persoonlijk dossier op 
een van de negen IBO-locaties? Neem dan contact 
op met de coördinator.

3. Opvang reserveren voor de 
zomervakantie 2017
Voor kinderen van 2,5-6 jaar
• Online via de webshop vanaf woensdag 10 mei 

2017 om 17 u.
• Of kom langs bij de sportdienst op woensdag 10 

mei 2017 tussen 17-20 u. De IBO-coördinatoren 
helpen u dan verder! 

Voor kinderen van 6-12 jaar
• Online via de webshop vanaf woensdag 17 mei 

2017 om 16 u.

• Of kom langs in IBO Centrum Speelpaleis, 
Gentsesteenweg 1, op woensdag 17 mei 2017 
van 16-19 u. De IBO-coördinatoren helpen u 
dan verder! 

Hebt u hulp nodig? Bel dan gerust naar één van 
de coördinatoren. 

De 9 IBO-locaties:
• IBO Centrum Speelpaleis, Gentsesteenweg 1 

052-37 84 90
• IBO Appels Kwabbernoot, Heidestraat 69 b 

052-47 31 95
• IBO Baasrode Speelvogels,  

Sint-Ursmarusstraat 100 a, 052-34 50 50
• IBO Sint-Gillis De Rakkertjes, Hoge Weg 35 a 

052-34 53 60
• IBO Grembergen De Speelzone,  

Dr. Haekstraat 33 a 1, 052-20 22 62
• IBO Boonwijk Villa Lollypop, Serbosstraat 6 

052-38 05 89
• IBO Schoonaarde De Mickeys, Klinkaertstraat 28 a 

052-42 68 51
• IBO Oudegem Jawedoo, Lambroeckstraat 100 

052-21 46 68
• IBO Keur De Steensmurfen, Posthoornstraat 22 

052-20 36 66

Bijdrage: als vergoeding voor de opvang wordt 
een financiële bijdrage gevraagd, gekoppeld aan 
de verblijfsduur van het kind. Deze bijdrage  
wordt geregeld via het huishoudelijk  
reglement en wordt achteraf gefactureerd.

Week 8: 
21 – 22 – 23 – 24 – 25 
augustus
Kleutersport
Leeftijd: alle kleuterklassen
Uur: 9.30-12 u. 
Prijs: 35 EUR

Sportmix & avontuur
Inclusief spel zonder grenzen en circus of 
klimmen.
Highlandgames, katapult-, boog- en 
blaaspijpschieten, lasershooting …  
We beleven elke dag ‘avontuurlijk’.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 45 EUR

Watergewenning
Leeftijd: alle kleuterklassen
Uur: 9-9.30 u. (geen diploma 
 watergewenning of eendje)
 9.30-10 u. (minstens diploma 
 zeepaardje)
Prijs: 30 EUR

Leren zwemmen
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.15-10 u. (1e groep)
 8.30-9.15 u. (indien 1e groep 
 volgeboekt is)
Prijs: 40 EUR

Dinsdag 22 augustus 
Knutselplezier
We knutselen erop los!
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 10-12 u.
Prijs: 3 EUR

Circusnamiddag
Leeftijd: 6-10 jaar
Uur: 13-15.30 u.
Prijs: 6 EUR

Woensdag 23 augustus
Uitstap: Toverland
Beleef een magische dag in Toverland. Het park 
voor wie houdt van elfjes, tovenaars en leuke 
attracties. 
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 8-19.30 u.
Prijs: 20 EUR
Meebrengen: lunchpakket + een beetje zakgeld. 

Donderdag 24 augustus
Spel zonder grenzen
Mooi weer = WATERSPELLETJES en anders 
amuseren we ons binnen. Leuke spelletjes en veel 
plezier, wat wil je nog meer?
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 10 EUR, drankje inbegrepen

Vrijdag 25 augustus
Themadag: Onderwaterwereld
We gaan op tocht in de onderwaterwereld. Niet 
letterlijk natuurlijk, maar we knutselen en spelen 
spelletjes in dat thema. 
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur: 10-15 u.
Prijs: 5 EUR

Tennis
Ministage voor kinderen van 5-8 jaar.
Midi-, maxistage vanaf 9 jaar.
Uur: 10-12 u. en 12.45-14.45 u.
Prijs: 110 EUR (niet-leden) – 100 EUR (leden)

Week 9: 
28 – 29 – 30 – 31 augustus 
Op 31 augustus is er geen naopvang. De kinderen 
moeten uiterlijk om 16 u. opgehaald worden.

Kleutersport
Leeftijd: alle kleuterklassen
Uur: 9.30-12 u.
Prijs: 28 EUR

Astronauten in de ruimte
De jeugddienst, sportdienst, SAMWD, KASK en  
de Bib maken er samen een coole week van.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs: 45 EUR
Op donderdag 31 augustus is er om 15.30 u.  
een toonmoment voor (groot)ouders.

Donderdag 31 augustus
Dag met de burgemeester
Ook deze zomer kunnen jullie weer een namid-
dag op stap met onze burgemeester Piet Buyse. 
Wat er op het programma staat, verklappen  
we nog niet. Hou het Stadsmagazine en  
www.dendermonde.be in de gaten voor alle details. 
Leeftijd: 6-12 jaar
Prijs: Gratis

Kliminitiatie

Leeftijd: vanaf 11 jaar (max. 15 deelnemers)
Uur: 13-15.30 u.
Prijs: 6 EUR
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Ouderweetjes
Online inschrijven doe je zo:
• Surf naar www.dendermonde.be/sportkampen of www.

dendermonde.be/apenstaartje.
• Op deze pagina’s vind je een knop ‘Schrijf online in’. Deze brengt je 

rechtstreeks naar het online inschrijvingsformulier.
Let op: online inschrijven kan pas vanaf woensdag 10 mei om 17 u. 
Problemen? Je mag ons altijd contacteren. Voor deze datum 
aanvaarden wij geen inschrijvingen.
Een goede tip: registreer je al op voorhand op de webshop, dan gaat 
het inschrijven veel vlotter. Vergeet niet je kindjes die je wenst in te 
schrijven, toe te voegen aan je account. Anders verlies je veel tijd bij 
het inschrijven.

Nuttige info: 
>  Geen tijd op woensdag 10 mei? Dan ben je vanaf 11 mei elke 

werkdag welkom tijdens de openingsuren.
>  Kom langs bij de sport- of jeugddienst en breng contant geld mee. 

We hebben geen bancontact.
>  Telefonisch of via mail inschrijven kan niet.
>  Er is vooropvang van 7 tot 9.30 u. en naopvang van 15.30 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.

>  Bij terugbetaling van een sportkamp of activiteit van de 
jeugddienst werken wij met waardebons.

>  Draag bij de knutselactiviteiten en de creatieve workshops steeds 
kleren die tegen een stootje kunnen en dus vuil mogen worden!

>  Tijdens de middagpauze kunnen de boterhammen opgegeten 
worden onder toezicht van de monitoren. 

> Alle eigen activiteiten zijn aan halve prijs met de Vrijetijdspas. De 
kampen van derden komen hiervoor dus niet in aanmerking.

> Wanneer activiteiten niet voldoende inschrijvingen hebben, kan 
de dienst beslissen dat 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. 

Meer info: 

Jeugddienst: Sas 34, 052-21 20 93, jeugddienst@dendermonde.be
Open: maandag: 8.30-12.30 u.  - 13.30-16.30 u.
 dinsdag: 13.30-16.30 u.
 woensdag: 13.30-19 u.
 donderdag: 13.30-16.30 u.
 vrijdag: gesloten

• Alle (knutsel)activiteiten en workshops vinden plaats in de 
jeugddienst (tenzij anders vermeld).

• Draag bij de knutselactiviteiten en de creatieve workshops steeds 
kleren die tegen een stootje kunnen en dus vuil mogen worden!

Sportdienst: Van Langenhovestraat 203 a, 052-21 06 12, 
sportdienst@dendermonde.be
Open: elke werkdag van 9-12 u. en van 13-16 u. Op vrijdagnamiddag 
enkel op afspraak.

Waar vinden de sportkampen plaats? (tenzij anders 
vermeld bij de activiteit zelf)
• Kleutersport, sportmix, voetbal en ‘dit doen we samen’ in 

Sportcentrum Sint-Gillis. 
• Alle zwemkampen: in zwembad Olympos, Leopold II-laan 18 a. In de 

prijs is de toegang voor het zwembad inbegrepen.
• Bowling: Meirdam Sport, Sint-Onolfsdijk 12 a.

Deelnemers:
• Kleutersport: volgens het aantal beschikbare lesgevers (10 

deelnemers per lesgever). 
Kleuters die van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar 
gaan, hebben de keuze uit kleutersport of alle sportkampen 
vanaf het eerste leerjaar.

• Sportmix en aanverwanten: volgens het aantal beschikbare 
lesgevers (14 deelnemers per lesgever).

• Watergewenning en leren zwemmen: 6 deelnemers per lesgever.
• Reddend zwemmen: 20 deelnemers per lesgever.

Onderstaande activiteiten zijn van derden. Inschrijvingen enkel bij de 
organisatie zelf.
• danskamp Dansateljee: dansateljeeteam@gmail.com.
• paardrijden: enkel bij Rijbaan Piet, Schoolstraat 4 in Appels. 

Internaat begint op zondag om 18 u. Info: www.rijbaanpiet.be,  
info@rijbaanpiet.be, 0475-67 06 10.

• tennis: www.scheldedreef.be. Minstens 14 dagen op voorhand 
inschrijven. TC Scheldedreef, Scheldedreef 26 in Grembergen.

• mountainbike: inschrijven via www.werevents.be.

Het is weer bijna zomervakantie. Tijd om buiten te spelen in 
de zon met broers, zussen, vrienden en vriendinnen. Wat als je 
nu eens een kamp zou kunnen bouwen in Dendermonde? Dat 
zou toch super cool zijn! Ga naar buiten en zoek een perfect 
plekje. Bouw je eigen kamp, alleen of in groep. Hou natuurlijk 

wel rekening met de natuur. Strijd tegen andere teams om het 
mooiste, creatiefste en natuurvriendelijkste kamp te bouwen. 
Maar maak vooral veel plezier. Een jury zal dan beslissen wie het 
tofste kamp heeft en misschien win jij dan wel een prijs.
Hou zeker je schoolagenda in de gaten want binnenkort krijg je 
een flyer met alle informatie. 

Jonge ingenieurs  

   gezocht!

Ben je tussen de 6 en 12 jaar en heb je zin om op voorhand 
al een beetje te oefenen? Kom dan zeker op zondag 21 mei 
(14–15.30 u.) naar het Gezinsfestival op de terreinen van 
Sportcentrum Sint-Gillis, Van Langenhovestraat 203 a. Daar 
leert ‘Woodkid’ je alle tips en tricks om een supercool kamp te 
bouwen. Vraag wel eerst aan je ouders om jou in te schrijven 
via info@huisvanhetkind-dekroon.be. 
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Speelbeesten gezocht!
Hou je ervan om buiten te ravotten in je buurt? Knutsel je graag? 
Ben je dol op spelletjes? Of wil je geschminkt worden in een knappe 
prinses of een coole Spiderman? Dan is het mobiel speelplein  
‘Vollen Bak’ iets voor jou!
Animatoren komen langs met een bakfiets vol speelgoed! 
Het animatorenteam wordt dit jaar versterkt met een extra 
jeugdopbouwwerkster: Marlies.

Waar en wanneer?
De vollen bak rijdt de eerste twee 
en de laatste twee weken van de 
zomervakantie uit en komt naar de 
Boonwijk, het Keur, Donck/Vlotgras, 
het Sas en Hof ten Rode. De exacte 
data worden meegedeeld in het 
Stadsmagazine van juni.

Prijs: gratis!
Wie: iedereen is welkom. Zowel de kinderen uit de wijk, hun 
ouders, vriendjes en vriendinnetjes, oma en opa, of vrolijke 
buurtbewoners. Als er maar gespeeld wordt!
Wat doe je: wie zin heeft om mee te doen, kan vrij aansluiten 
of vertrekken wanneer hij wil. Opgelet, dit betekent ook dat de 
animatoren geen zicht hebben op wie waar is. De kinderen blijven 
dus onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. Voor de 
allerkleinsten vragen wij dan ook dat een volwassen hen begeleidt.
Info: werk je graag mee als animator? Neem contact op met de 
jeugddienst via  jeugddienst@dendermonde.be of 052-21 20 93.

Waar: Go! Basisschool ‘t Vlasbloempje, Verbindingsstraat 24
Wanneer: 5 juli tot en met 11 augustus. Geen werking op 21 juli.
Inschrijven tussen 12.30 en 13.15 u. Einde van de Toeterdag: 17 u.
Leeftijd: 4-14 jaar
Prijs: 3 EUR/dag (ter plekke te betalen)
Meebrengen: Speelkledij en drankje
Info: speelpleintoeter@gmail.com, vind ‘speelplein Toeter’ leuk op Facebook, 
www.speelpleintoeter.be en Toetertelefoon: 0468-32 22 33 (vanaf 1 juni). 

Waar: stedelijke basisschool  
De Appelbloesem, Heirstraat 61
Wanneer: van 5 juli tot en met  
18 augustus. Geen werking op  
21 juli en 15 augustus! Van 9-16.30 u.
Leeftijd: kinderen van 4-14 jaar
Prijs: 2 EUR voor een halve dag,  
4 EUR voor een hele dag, inschrijven ter 
plaatse.
Info:  speelplaneet@speelplein.net,  
www.speelplaneet.net  
Zomerlijn: 0472-28 15 95 (vanaf 1 juni).
Er wordt busvervoer voorzien vanuit verschillende  
plaatsen in Dendermonde. Meer info kan je vinden op  
hun website.

Mobiele speelpleinwerking Vollen Bak

Speelplein Toeter Grembergen
Speelplein  De Speelplaneet Appels

Speelpleinen



HH

Er valt deze zomer weer heel wat te beleven in Dendermonde. 
Alle animatie is gratis (behalve de koetsrondritten).

Donderdagavond: 
terrasanimatie
Tijdens de donderdagse terrasanimatie op de Grote Markt zijn 
er heel wat verschillende acts speciaal voor jou. Hou alvast 
deze donderdagen vrij, telkens van 19 tot 24 u.:
• 13 juli: Blijf overeind in een coole kart
• 20 juli: Zing mee uit volle borst
• 27 juli: Creatief met instrumenten, circusmateriaal en 

poppen
• 3 augustus: Schaatsen in de zomer (ja hoor, je leest het goed!)
• 10 augustus: Een avondje strand op de Grote Markt
• 17 augustus: Smul tijdens een snoepworkshop
• 24 augustus: Geniet van de sfeer van de Dendermondse 

avond
Muzikanten zorgen langs de terrassen voor sfeer, ambiance en 
nog zoveel meer!
Een brochure met meer informatie ontvang je in juni in je 
brievenbus of kan je vinden bij Toerisme Dendermonde!

Dit is zeker niet alles
• Dendermonde Viert: 6-7-8-9 juli – Grote Markt 

Vier dagen muziek op de Grote Markt. 
• Jazz in het Park: vrijdag 21 juli om 14 u. – Daniël Schellekenspark 

Een leuke namiddag boordevol muziek terwijl je ongestoord 
kan spelen in het stadspark.

• Rommelmarkt: zondag 30 juli om 14 u. – op en rond de 
Grote Markt 
Snuister tussen de kraampjes en wie weet, vind je iets wat je 
altijd al wou hebben. 

• Koetsrondritten: op 2 juli en 6 augustus 
Spring binnen bij de Toerisme Dendermonde en koop een 
ticketje.

De Reuzenommegang Katuit: 
de perfecte afsluiter van de 
zomervakantie
Op donderdag 31 augustus vanaf 20 u. doen Indiaan, Mars en 
Goliath hun ronde door de stad. De avond wordt afgesloten 
met een spectaculair vuurwerk.

Meer informatie?
Toerisme Dendermonde
Stadhuis, Grote Markt
052-21 39 56 
toerisme@dendermonde.be
www.toerismedendermonde.be

  Verrassende 
       zomerse animatie!


