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

Verantwoordelijke Uitgever: Leen Dierick & Lien Verwaeren
p.a. Franz Courtensstraat 11
9200 Dendermonde

De Tettergazet is de kinderkrant van de stad Dendermonde
Ze verschijnt vier keer per jaar: september, december, februari en mei
Voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar
Gratis verkrijgbaar
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Lu en zijn ongewone
We hoorden bij IBO Baasrode dat Lucas (die in de vakantie naar de opvang komt)
veel weet over speciale dieren. Hoe dat kwam, wilden we graag uitzoeken. Daarom
stuurden we enkele reporters op pad voor een interview met Lucas.

huisdieren

IBO-reporters:
Dag Lucas, wij hebben gehoord dat jij al
verschillende gekke, ongewone huisdieren
hebt gehad?
Lucas:
Ja, wij hebben al kippen, luipaardgekko’s
en zelfs wandelende takken gehad. Nu heb
ik een korenslang.

IBO-reporters:
Zijn er nog leuke of gekke weetjes over jouw
dieren?
Lucas:
Ik heb er wel een paar. Bij wandelende takken zijn
de vrouwtjes groter dan de mannetjes. En een
slang vervelt als hij groeit. Dat wil zeggen dat hij
uit zijn vel glijdt en dan een nieuw vel krijgt.

IBO-reporters:
Welk dier vind je zelf het leukst?
Lucas:
Toch vooral de slangen.

IBO-reporters:
Heel erg bedankt voor deze
interessante weetjes!
Lucas:
Dat is heel graag gedaan.

IBO-reporters:
Wil je later nog vreemde dieren?
Lucas:
Ik krijg nog een koningspython voor mijn
verjaardag. En als ik groot ben, zou ik heel graag
nog gifslangen willen.
IBO-reporters:
En mogen wij de korenslang gewoon vasthouden?
Lucas:
Ja, hoor! Je mag ze alleen niet loslaten, want ze
zijn heel snel. Willen jullie eens proberen?

IBO-reporters:
Tot in IBO Baasrode!

IBO-reporter Emma:
Ja! Ik vind die slang superleuk en hij voelt zo zacht
aan. Niet slijmerig, zoals ik dacht.
IBO-reporters Ellyana, Liesje en
Mirthe:
Het is toch een beetje eng om ze vast te houden.
Ben je nooit bang van je vreemde dieren?
Lucas:
Nee, ik vind vreemde dieren superinteressant,
vooral slangen! En zo gevaarlijk zijn ze
niet. Bijvoorbeeld de koningspython is een
beginnersslang, voor mensen die nog nooit een
slang hebben gehad.
IBO-reporters:
Wat eten jouw dieren?
Lucas:
De gekko’s eten levende insecten zoals
kakkerlakken en krekels.
De slangen eten muisjes zonder haar, die
heten pinkies. De muizen mogen niet levend
zijn want anders denkt de slang dat jouw hand
ook een muisje is.
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Bij IBO Boonwijk hebben ze sinds vorige zomer
een avontuurlijke voortuin. De kinderen werkten
er een hele zomervakantie aan. Zo kwam er een
verkeerspark, een carwash en een rijschool. Er werd
ook voor wat groen gezorgd, door het planten van
bloemen, aardbeien, frambozen en komkommers, al
bleken die later augurken te zijn.
Ze hadden er veel plezier: het werd een zomer om
nooit meer te vergeten!
De kinderen kijken al uit naar volgende zomervakantie.
Ga jij ook naar een IBO?
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cultuurseizoen 2018-2019

Zondag 16 september
vanaf 12 u.

Woensdag 12 december
14 & 16 u.

Boulevart
Laat je verrassen door wat er allemaal in de stad
te beleven valt. Straattheater, circus, een grote
picknick en nog veel meer … Kom dat zien!

Zondag 30 september - 15 u.

Stip (3+)
Plots is ze daar, het meisje. Plots is hij daar, een
stippel, een spikkel, een STIP!
Zomaar uit het niets! STIP geeft, het meisje krijgt.
Een voorstelling zonder woorden en met veel
muziek, over vriendschap, groeien, geven en
nemen.

Woensdag 17 oktober - 15 u.

Menskens (5+)
Een voorstelling over liefde, verlangen, gemis en
alleen zijn. Op een speelse manier wordt zowel
groot als klein meegesleurd in dit ontroerend
verhaal.

Wit (2+)
Uit de hemel
dwarrelt sneeuw,
de sneeuw
verandert de
hele wereld, alles
wordt … WIT! Wit,
een verhaal om
met open mond
naar te kijken,
met je neus in
de lucht en soms
zelfs ondersteboven.

© Margot De Group

Vrijdag 11 januari 2019 – 19 u.

Koper en Vel (8+)
Een ode aan de kracht en de troost van muziek.
Samen creëren ze een beeldend muzikale
voorstelling die een verhaal brengt over de mens,
zijn overmoed, zijn wreedheid, zijn zachtheid, zijn
kwetsbaarheid, zijn veerkracht en zijn levenslust.

Vrijdag 5 april 2019 - 19u.

Gitte (10+)
De Spanjaarden
overheersten de wereld en
ook hier bij ons krioelde
het van soldaten die
roofden en plunderden.
Een superspannende
voorstelling gebaseerd op
het boek Galgenmeid.

© FroeFroe

Zondag 14 april
2019 - 15 u.

Veel te veel te veel (5+)
Op zoek naar de pracht en de kracht van minder,
in een wereld vol meer. Een bijzondere plek,
waar beelden bestaan die nog geen woord
kennen. En iedereen die wat anders is, rustig kan
thuiskomen...

Vrijdag 10, zaterdag 11 en
zondag 12 mei 2019 in
Buggenhout

Inuk (7+)
Een woelig onweer, ergens, nergens, brengt vier
levens samen. Allen onderweg, tussen hier en
daar zoeken ze een schouder om tegenaan te
leunen.
Inuk betekent échte mens in het Inuktitut, de taal
van de Eskimo’s.

© Phile Deprez

© Stephan Vanfleteren

© Ellen Goegebuer

Woensdag 14 november – 15 u.

Klutserkrakkekilililokatastrof (6+)
Jammer genoeg is de voorstelling al
begonnen. Hoe vroeg je ook komt, je bent altijd
te laat! Het is je enige kans om een stoeltje te
veroveren voor dit wereldschokkend, verbluffend
en nooit eerder vertoond spektakel!

Zondag 17 februari 2019
11 & 15 u.

Pluche (3+)
Een knuffel bestaat in de meeste gevallen uit
stof, draad en een beetje plastic. Maar voor het
overgrote deel uit … pluche! Zou het mogelijk zijn
dat een juiste combinatie van deze drie materies
een bepaalde reactie teweegbrengt? Met andere
woorden … Leven ze?

Zondag 17 maart 2019 – 15 u.

Micromundo (6+)
Laat je verrassen en ga mee
in een woordloze, muzikale
voorstelling waarbij natuur en
alle wonderlijke wezens ons
het dagelijkse leven even doen
vergeten.
Een wereld vol vrolijke,
felgekleurde creaties uit
rubber, spons en stof die tot
leven komen.

Meer info

CC Belgica
052-20 26 26
www.ccbelgica.be
Inschrijven kan vanaf 15 juli.
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Op zondag 27 mei tussen 14 en 18 u.
nodigen wij jou uit voor de opening
van De Kroon!
De Kroon is het Huis van het Kind in
Dendermonde. Het is een plek waar alle inwoners
elkaar kunnen ontmoeten, ondersteuning kunnen
krijgen en terechtkunnen met vragen die te
maken hebben met kinderen, jongeren en hun
gezin.
Omdat we de opening feestelijk willen vieren,
hebben we een heel programma opgesteld voor
jullie met allerlei activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De Harige Bende verwelkomt jou.
Geniet van een rondleiding doorheen De Kroon.
De Gezinsbond zorgt voor gekke kapsels.
Kinderdagverblijf De Kleine Kroon zorgt voor
een geschminkte snoet.
Leef je uit op het springkasteel van de Harige
Bende.
De bib trakteert je op heerlijke verhalen.
De IBO’s zorgen voor een fietsparcours voor
klein en groot.
De jeugddienst bouwt de parking om tot een
heus skateterrein.
Blasius Academie maakt van jou een superheld!
Weet jij wanneer je de noodcentrale moet
bellen? En wat doe je bij een brandwonde?
En welke voeding heb je nodig om jouw
superkrachten te behouden?
Hang je tutje in de Tuttenboom in ruil voor een
stoere button.
We sluiten af met een optreden van Zannemie
en de bende!

Je kan ook meedoen aan workshops (beperkte
plaatsen, dus inschrijven verplicht) zoals
wobbelturnen, drama, muziek, selfies maken ...
Wanneer?
Zondag 27 mei tussen 14-18 u.
Waar? 		
Huis van het Kind – De Kroon,
		
Kroonveldlaan 40
Voor wie?
Gezinnen met kinderen
Prijs? 		
Gratis
Inschrijven?
Voor de opening is inschrijven niet nodig, wel
voor de workshops. Dit kan via
www.huisvanhetkind-dekroon.be/opening
Meer info?
info@huisvanhetkind-dekroon.be
		
of 052-27 27 93
		(opvoedingspunt)

Schatten van Vlieg

					 ‘Voel jij wa
t ik voel?’

Aan alle speurneuzen: ‘Schatten van Vlieg’ komt deze zomer terug
met een nieuwe speurtocht waarbij het vijfde zintuig VOELEN
centraal staat!
Doorheen de tastspeurtocht zal je voorwerpen en materialen op
een heel andere manier leren kennen. De tocht leidt je doorheen
verschillende locaties in de stad.
Vind tijdens de speurtocht een antwoord op volgende vragen:
voelt het licht of zwaar aan, zacht of hard, nat of droog, koud of
warm, glad of ruw? Welk voorwerp voel je? Kan je de 7 verschillen
voelen? En nog zovéél meer leuke opdrachten! Wil je graag samen
met Vlieg op tastspeurtocht? Kom dan tussen 1 juli en 31 augustus
naar het startpunt: de bibliotheek van Dendermonde en ga al
tastend op zoek naar de schat!
Vergeet zeker niet je tenen en vingers mee te brengen!
Meer info:
Bibliotheek, Kerkstraat 111
bibliotheek@dendermonde.be, 052-46 81 00

!Nieuw in de bib!
• De jeugdafdeling van de bib ziet er weer een stukje anders uit. Je vindt er vanaf nu enkele
nieuwe interactieve schermen.
• In de vertelruimte ‘Het Oneindig Verhaal’ is er een Smartboard dat bij voorleeshalfuurtjes
zal gebruikt worden.
• Op de nieuwe iPad-staanders in de jeugdafdeling kan je iets opzoeken op het internet,
spelletjes spelen en ook naar Fundelverhalen luisteren.
• De kleinsten kunnen zich uitleven met Fundels (digitale prentenboeken), andere spelletjes
en filmpjes aan een scherm ingebouwd in een kasteel. We hopen dat veel ridders en
jonkvrouwen komen spelen aan ons kasteel!

Workshop:

strips in je streektaal

In deze workshop leer je allerlei emoties tekenen en ontwerp je samen
met de lesgeefster enkele typische stripkarakters (een stoere held,
een knappe heldin, een schattige baby ...). Daarna gaan jullie zelf aan
de slag om een stripstrookje uit te werken, waarbij tekstkaders en
-ballonnen in het dialect worden ingevuld.

Wie? Kinderen vanaf 6 jaar en (groot)ouders.
Wanneer? Woensdag 6 juni: 14-16.30 u. in de bib (Kerkstraat 111).
Deelnemen? Gratis maar schrijf je wel in via
bibliotheek@dendermonde.be want de plaatsen zijn beperkt.
Meebrengen? Een potlood, gom en een fijne zwarte stift of balpen.
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De stedelijke musea stoppen binnenkort het
Vleeshuismuseum in een nieuw kleedje. Vroeger kwam
je naar een museum om veel over het verleden te leren.
Dat blijft zo, maar we willen ook dat bezoekers hun eigen
verhaal kunnen vertellen. We vroegen aan de inwoners van
Dendermonde om hun lievelingsmuseumstuk te kiezen.
Tijdens de Droomdag in januari vroegen we dat ook aan de
kinderen. Ze kozen voor: een mammoetskelet, de mocassins
van Noord-Amerikaanse indianen (1840-1870), een
legodoos met een trein (1970), een paspoort uit de Tweede
Wereldoorlog, een mechanische rekenmachine (1920-1930)
en een houten kast met wassen ex voto’s (1875-1925). Een
jongen wist zelfs wat ‘ex voto’ was: een voorwerp dat uit
dankbaarheid voor een genezing in een kapel of kerk wordt
tentoongesteld.

Aan de kinderen werd ook gevraagd wat ze willen doen in
een museum. Willen ze er dingen kunnen maken? Spelletjes
kunnen spelen? Nieuwe weetjes ontdekken? Naar verhalen
luisteren? Voor de kinderen was vooral ontdekken en doen
belangrijk. We houden er zeker rekening mee! De nieuwe
tentoonstelling kan je vanaf juli komen bezoeken. Kom zeker
eens langs in het Vleeshuismuseum!

ViewMasters
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Het is 75 jaar geleden dat de
Dendermondse schilder Franz Courtens
overleed. Deze meneer is vooral gekend
voor zijn schilderijen van landschappen. Hij
was een van de eerste schilders in België
die met zijn schildersezel naar buiten trok.
Om hem te herdenken, worden er
verschillende activiteiten georganiseerd.
Deze activiteiten hebben we samen
gezet onder één titel: ViewMasters –
Landschappen in perspectief.
In zaal ’t Sestich in de bib kan je naar de
‘Expo Franz Courtens’ om zijn schilderijen
te bewonderen. Er zullen voelboxen,
kijkgaten, een krijtmuur, tablets en nog veel
meer aanwezig zijn. Je zal al je zintuigen
kunnen gebruiken. Tegelijkertijd is er de
tentoonstelling -SCAPE over landschappen
in de hedendaagse kunst.

Activiteiten en praktische info
Tentoonstellingen
Locatie: zaal ’t Sestich in de bib:
Expo Franz Courtens
Huis Van Winckel: tentoonstelling -SCAPE
Datum: van 5 mei tot 26 augustus,
woensdag tot zondag van 14 tot 18 u.,
op zaterdag van 10 tot 18 u.
Prijs:
Gratis (-26 j. en UiTPAS kansentarief),
3 EUR (+26 j.)
2 EUR (Vrienden CC Belgica en UiTPAS)
Op zondag 6 mei zijn er gratis rondleidingen met
gids om 14 u. en om 16 u. Vertrekpunt: toeristisch
infokantoor op de Grote Markt.
Workshop landschapschilderen (8-12j.)
Hoe ziet Het Straatje van Johannes Vermeer eruit
of de landschappen van Monet, maar vooral hoe
ziet jouw landschap eruit? Meng de juiste kleuren
en ga aan de slag met penseel en schildersezel!
Schrijf je in voor 1 of meerdere dagen!
Locatie: in Vlassenbroek, meer info volgt na
inschrijving
Datum: zaterdag 19 & 26 mei en 2 juni van
14-17 u.
Prijs:
8 EUR, 1,50 EUR (UiTPAS kansentarief)
per sessie
Inschrijven bij CC Belgica, info@ccbelgica.be,
052-20 26 26

9:19:23

Midzomernacht met Franz
Ga mee op nachtvlinderjacht met werkgroep
Voelspriet van Natuurpunt ’s Heerenbosch.
Er is een gratis bezoek aan de tentoonstelling
voorzien met een hapje en een drankje. Je krijgt
een gegidste wandeling met als thema insecten
en vleermuizen.
Start- en eindpunt: Bibliotheek
Datum: 21 juni 2018 om 19 u.
Prijs:
gratis, maar inschrijven is verplicht via
viewmasters@dendermonde.be

Breng de kleurplaat uit deze
Tettergazet mee naar de wandeling
en krijg een leuk gadget!
Opening Kaleidoscope (street art)
en Dolers (land art)
Verschillende kunstenaars maken gigantische
muurschilderingen en fantastische kunst
installaties in de stad. Alle werken vormen een
kleurrijke openluchttentoonstelling doorheen
de stad.
Locatie: Parcours in Dendermonde-centrum,
tot aan Serbosstraat in Sint-Gillis.
Datum: opening op zondag 3 juni om 12 u.
met picknick in Wastijnepark
vanaf 13 u. gegidste wandelingen
Prijs:
gratis
Meer informatie over het project:
www.dendermonde.be/ViewMasters of
viewmasters@dendermonde.be.
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er in Dendermonde meer dan
duizend huizen verwoest. Het Duitse leger heeft ze toen in brand gestoken.
De stedelijke musea hebben een digitale wandeling gemaakt. Je kan over de
Grote Markt lopen zoals ze er uitzag in september 1914. Op sommige plaatsen
kan je een icoontje aanklikken en hoor je de verhalen van de bewoners van
toen.
Als je in het 6e leerjaar zit, kan je aan je meester of juf vragen om de
wandeling te downloaden via de website voor scholen (www.cultuurwijzer.be).
Op de website van Toerisme Dendermonde (www.toerismedendermonde.be)
kan je rechtstreeks de wandeling maken.
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Bastion VIII (spreek je uit als Bastion acht) in Dendermonde is niet
zomaar een gewoon bezoekerscentrum. Het was vroeger niet alleen
het oudste bezoekerscentrum, het ligt ook nog eens midden in de
stad en sluit aan bij het natuurgebied de Brusselse forten en de oude
Dender.
Deze zomer valt er heel wat te beleven:

Natuurverhalen, mythen en sagen
Zaterdag 2 juni: 19-21 u.
Soms zijn ze echt gebeurd. Vaak zijn ze helemaal verzonnen. Af en toe
zijn ze een beetje van beide. Maar boeiend, dat zijn ze allemaal. Kom
genieten van een leuk verhaal terwijl we rondwandelen in Bastion VIII
tijdens de schemering. Perfect net voor het slapengaan. Laat wel even
weten dat je komt via bastion8@oost-vlaanderen.be.
Insectenzoektocht
2 juli tot 31 augustus - tijdens de openingsuren
Er leven veel insecten in Bastion VIII. Veel van deze dieren werken
samen met de planten die er groeien. Ze zorgen ervoor dat de
bloemen kunnen veranderen in zaden. En om hen te bedanken voor
dit werk geven de bloemen de diertjes lekker eten. Maar de insecten
hebben wel een voorkeur. Ze gaan niet bij alle bloemen op bezoek.
Kan jij uitzoeken welke insecten bij welke bloemen langs gaan?

Na Apenstaartje
is er
		
Ben je tussen 6 en 12 jaar? Dan kan
je deelnemen aan de activiteiten van
Apenstaartje. Je kan het programma
voor de zomervakantie vinden in de
extra katern van deze krant. Zit je in het
zesde leerjaar? Dan is het voor jou de
laatste keer dat je kan deelnemen aan
Apenstaartje.

YOU

Maar geen paniek, vanaf 12 jaar is er YOU.th!
Daar kan je deelnemen aan coole workshops zoals
styling, film, drones ...
Hou dus onze
Jeugddienst Dendermonde en
www.dendermonde.be/youth in de gaten.

.TH

Kriebeldieren
Woensdag 4 juli: 14-16 u.
De kriebeldieren van Bastion VIII zie je niet zomaar
zitten. Ze verbergen zich onder stenen. Ze verstoppen
zich tussen de planten en graven zich in de bodem
in. Toch zullen ze vandaag geen geheimen
kennen voor ons. Op jacht met lepels en
potjesloepen halen we ze even uit hun
schuilplaats om ze van dichtbij te bekijken.
En nadat we meer van hen te weten
gekomen zijn, zetten we ze weer veilig
terug.
Een bezoek aan Bastion VIII is volledig
gratis, als de poort open staat, moet je
er maar eens binnen gaan. Je zal versteld
staan van wat er hier allemaal te zien en te
beleven valt. De hoofdingang bevindt zich in
de Begijnhoflaan. De achteringang bij de Brusselse
Forten gaat enkel open indien dit wordt aangevraagd.

Wedstrijd
Dikke Truiendag
Op dinsdag 6 februari was
het Dikke Truiendag. In de
Tettergazet van december
deden we een oproep om
met je klas een leuk gedicht
te maken. Alle inzendingen
werden grondig gelezen,
bekeken en nog eens
gelezen om uiteindelijk
een winnaar te kiezen.
Dat werd Nora Princen
met het gedicht ‘het
milieu’ uit 6A van de
Visitatieschool in
Baasrode. Dankzij haar
kreeg de klas een prijzenpakket
en een bezoek van de Harige Bende.
Proficiat Nora!
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Schoolvakanties

MEI

dinsdag 1 mei

Dag van de Arbeid = een dagje vakantie

woensdag 9 mei

Inschrijven IBO (-6 jaar)

donderdag 10 mei

O.H.-Hemelvaart, dagje geen school

vrijdag 11 mei

Brugdag, nog een extra dag vakantie!

woensdag 16 mei

Inschrijvingen Apenstaartje, sportkampen &
IBO (+6 jaar)

zondag 27 mei

Opening Huis van het Kind - De Kroon

JUNI

zaterdag 2 juni

Gezinsfestival Koekenaap

woensdag 6 juni
Strips in je spreektaal

vrijdag 22 juni
Denderpop

zaterdag 23 juni

Denderpop
Dorpsfeesten Grembergen

zondag 24 juni

Kermis Sint-Gillis / Denderpop

maandag 25 juni
Jaarmarkt Sint-Gillis

zaterdag 30 juni

Joepie, de vakantie begint!

JULI

maandag 2 juli

Begin Apenstaartje & sportkampen

zaterdag 7 juli
Dendermonde Viert

zondag 8 juli

Dendermonde Viert en Big Jump

woensdag 11 juli
Vlaamse feestdag
Bloemencorso

donderdag 12 juli
Terrasanimatie

vrijdag 13 juli
zaterdag 14 juli
Fiesta Aaghem

maandag 16 juli

Jaarmarkt en kermis Appels

donderdag 19 juli
Terrasanimatie

zaterdag 21 juli
Nationale feestdag
Jazz in het park

donderdag 26 juli
Terrasanimatie

vrijdag 27 juli

M’Eire Morough Folkfestival

zaterdag 28 juli

M’Eire Morough Folkfestival

zondag 29 juli

Rommelmarkt Dendermonde-centrum

AUGUSTUS

donderdag 2 augustus
Terrasanimatie

zondag 5 augustus
Boonwijkkermis

woensdag 15 augustus
Vemmekesspoeling
Rommelmarkt Grembergen

donderdag 16 augustus

vrijdag 6 juli

zaterdag 18 augustus

Dendermonde Viert

Vemmekesspoeling

donderdag 23 augustus
Terrasanimatie

vrijdag 24 augustus
Walking Dender

zondag 26 augustus

Kermis Dendermonde-centrum

donderdag 30 augustus
Katuit

Fiesta Aaghem

donderdag 5 juli
Dendermonde Viert

zondag 19 augustus

Terrasanimatie

O.L.V.-Hemelvaart
Vemmekesspoeling

SEPTEMBER

zaterdag 1 september

Jaarmarkt en kermis Oudegem

zondag 2 september

Bloemenstoet en kermis Sint-Gillis

maandag 3 september
Terug naar school!

vrijdag 7 september

Reuzenommegang Grembergen

zondag 9 september
Open Monumentendag
Snoepjesworp Grembergen

dinsdag 11 september
Kermisdinsdag

zaterdag 15 september

Jaarmarkt en kermis Schoonaarde

zondag 16 september
Boulevart

maandag 17 september
Nieuwe Tettergazet

dinsdag 18 september
Jaarmarkt Baasrode

vrijdag 21 september

Tetterfeest voor het 1e leerjaar

Elke zaterdag van 11-11.30 u.
voorlezen in de bib.
Op zoek naar meer activiteiten?
Je vindt alles via
www.uitindendermonde.be
met het logo van Vlieg.

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
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• Sportdienst
• Jeugddienst

• Dit doen we samen
• Activiteiten van derden
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We kunnen bervakantie!
naar de zom

Zwembad
Olympos

!
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Om het einde van het schooljaar, maar vooral het
begin van de zomervakantie te vieren, trakteert
Zwembad Olympos. Kom na school op vrijdag 29
juni zwemmen in Olympos en start de vakantie
met lekkere frietjes (gratis zolang de voorraad
strekt)! Vanaf 14 u. verwachten we jullie. Er zal
van 29 juni tot 1 juli ook een grote watertrack in
het zwembad liggen.

Week 1

2 – 3 – 4 – 5 – 6 juli
Kleutersport
Leeftijd: 2,5-6 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
35 EUR
Sportmix & hockey
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur:
9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs:
45 EUR
Watergewenning
Leeftijd: 2,5-6 jaar
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
Ruiterkamp
Leeftijd: 7-18 jaar
Uur:
9-17 u.
Prijs:
internaat 400 EUR, externaat 325 EUR
(warme maaltijd inbegrepen)
Internaat max. 20 deelnemers en totaal max. 40
deelnemers. Minstens 8 inschrijvingen.

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 de 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.
Op pagina F staan er voor hen ook enkele nuttige ouderweetjes. Voor een sportkamp,
Apenstaartje en IBO moet je op voorhand inschrijven. De eerste inschrijfdag is op woensdag
16 mei van 17 tot 20 u. bij de sportdienst (Sportcentrum Sint-Gillis, Van Langenhovestraat
203 a). Je kan ook online inschrijven via www.dendermonde.be/inschrijven.

Tennis
Mini, midi-, maxistage
Leeftijd: vanaf 5 jaar
Uur:
10-12 u. en 12.45-14.45 u. (vooropvang
vanaf 8.30 u. en naopvang tot 16.30 u.)
Prijs:
110 EUR (leden 100 EUR)

Dinsdag 3 juli
Knutselplezier
We zetten de vakantie creatief in en knutselen
erop los.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
3 EUR
Workshop: Beam me up
We maken foto’s die we in het groot op de muur
projecteren met een beamer. We spelen met de
contouren van deze projecties. We goochelen
met dimensies, vervormingen en verhoudingen
en maken onze projecties steeds meer
onherkenbaar. Zo verschijnt er één groot abstract
kunstwerk.
Leeftijd: 6-9 jaar
Uur:
13-15.30 u.
Prijs:
5 EUR

Woensdag 4 juli
Uitstap: Avonturendag
We gaan naar Berlare en beleven een
avontuurlijke dag. We leven ons uit op
hoogteparcours, in de moeraspiste, leren
boogschieten, testen een speleobox uit …
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
8.30-16.30 u. (vertrek en aankomst
aan de jeugddienst)
Prijs:
18 EUR
Meebrengen: lunchpakket, eventueel
een extra flesje water en een beetje zakgeld

Donderdag 5 juli
Voetbaldag
Joepie een ganse dag shotten en je
voetbalvrienden terugzien.
Uur:
9.30-15.30 u.
Leeftijd: 6-12 jaar
Prijs:
10 EUR (drankje inbegrepen)

Vrijdag 6 juli
Workshop: Dobbelstrip
We maken een stripverhaal op 2 grote
dobbelstenen. Als je de dobbelstenen gooit, krijg
je telkens een nieuw verhaal!
Leeftijd: 8-12 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
5 EUR
Pannenkoekenfeestje
We versieren de zaal en maken ze helemaal klaar
voor de zomer. Dit kan uiteraard niet zonder iets
lekkers, dus maken we zelf pannenkoeken!
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
13-15.30 u.
Prijs:
5 EUR

Week 2

9 – 10 – 11 – 12 – 13 juli
Kleutersport
Leeftijd: 2,5-6 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
35 EUR
Sportmix
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. Dit sportkamp heeft plaats in
de sporthal van Appels, Steenweg van Aalst 41.
Leeftijd: verschillende leeftijdsgroepen max. 25 per groep
groep 1: °2011-2012-2013
groep 2: °2009-2010
groep 3: °2007-2008
groep 4: °2000-2006
Uur:
9.30-12 u. en 13-15.30 u. (vooropvang
vanaf 8.30 u. en naopvang tot 16 u.)
Prijs:
50 EUR, T-shirt inbegrepen.
Voorstelling voor (groot)ouders op
vrijdag van 14.45-15.45 u.

Ruiterkamp
Leeftijd: 7-18 jaar
Uur:
9-17 u.
Prijs:
internaat 400 EUR (start op zondag
om 18 u.), externaat 325 EUR (warme
maaltijd inbegrepen)
Internaat max. 20 deelnemers en totaal max. 40
deelnemers. Minstens 8 inschrijvingen.
Paardrijden voor kleuters
Leeftijd: 4-7 jaar
Uur:
9-16 u.
Prijs:
280 EUR (warme maaltijd inbegrepen)
Maximum 20 deelnemers. Minstens 8 inschrijvingen.

Donderdag 12 juli
Hoe vettiger, hoe prettiger
Geen verfspat, choco of scheerschuim is te veel
vandaag. Je kan je volledig laten gaan!
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
3 EUR
Extra:
draag kleren die mogen vuil worden en
blijven.

Tennis
Mini, midi-, maxistage
Leeftijd: Vanaf 5 jaar
Uur:
10-12 u. en 12.45-14.45 u. (vooropvang
vanaf 8.30 u. en naopvang tot 16.30 u.)
Prijs:
110 EUR (leden 100 EUR)

Workshop: Wat is H2O?
Aan de hand van leuke proefjes gaan we water
bestuderen. We onderzoeken de eigenschappen
en gaan natuurlijk ook zelf aan de slag met water.
Leeftijd: 10-12 jaar
Uur:
13.30-16 u.
Prijs:
5 EUR

Dinsdag 10 juli
Knutselplezier
We gaan aan de slag met schaar, lijm, papier,
penselen, verf …
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
3 EUR
Workshop: Tas stikken
Je leert zelf een schoudertas stikken die je dan
natuurlijk mee naar huis mag nemen. Wij zorgen
voor al het materiaal en je hoeft nog niet te
kunnen stikken!
Leeftijd: 9-12 jaar
Uur:
13-17 u.
Prijs:
25 EUR
Mountainbike
De scoutsterreinen vormen het decor van onze
prachtige mountainbikelocatie. De ervaren
mountainbikecoaches nemen je mee naar alle
leuke locaties in de buurt. Daarnaast zal je,
afhankelijk van de leeftijdsgroep, lasergames
spelen, muurklimmen, baseballen, kampen
bouwen, bosspelletjes doen, op dagtocht gaan
naar het bikepark van Aalst …
Leeftijd: geboren tussen 2004 en 2010
Uur:
9-16 u. (vooropvang vanaf 8 u. en
naopvang tot 17.30 u.)
Waar:
Scoutsterrein, Tragel 7-9
Prijs:
125 EUR (een mountainbike huren kost
45 EUR extra, fietshelm inbegrepen)
Meebrengen: sportieve/fietskledij, eventueel
regenkledij en zonnecrème. Fietshelm verplicht!
Lunch en een drankje (in drinkbus).

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

Vrijdag 13 juli
Themadag: op wieltjes
We knutselen en spelen spelletjes met als thema
‘op wieltjes’.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
10-15 u.
Prijs:
7 EUR

Week 3

16 – 17 – 18 – 19 – 20 juli
Kleutersport
Leeftijd: 2,5-6 jaar
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

Boerderijkamp
Leeftijd: geboren tussen 2011 en 2013
Uur:
9-16 u.
Prijs:
180 EUR (warme maaltijd, tienuurtje en
drie-uurtje inbegrepen)

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

Woensdag 18 juli
Uitstap: Plopsaland
We gaan ons amuseren en uitleven in Plopsaland
De Panne.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
8.30-19 u. (vertrek en aankomst aan de
jeugddienst)
Prijs:
25 EUR
Meebrengen: lunchpakket en eventueel een
beetje zakgeld

Donderdag 19 juli
Spel zonder grenzen
Mooi weer = waterspelletjes! Valt het weer tegen?
Dan amuseren we ons binnen. Leuke spelletjes
en veel plezier, wat wil je nog meer?
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur:
9.30-15.30 u.
Prijs:
10 EUR (drankje inbegrepen)

Vrijdag 20 juli
Workshop: Virtuele ruimte
We verzinnen een verhaal en tekenen zelf de
achtergrond. Dan gaan we voor een groen
scherm staan en kunnen we plots door onze
tekening wandelen in een virtuele ruimte.
Leeftijd: 9-12 jaar
Uur:
9-12 u.
Prijs:
5 EUR
Workshop: Glittertattoos
We glitteren erop los! Eerst leer je wat een
glittertattoo is, daarna ga je zelf aan de slag. Je
versiert je armen en benen met glittertattoos.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
13-15.30 u.
Prijs:
7 EUR

Week 4

23 – 24 – 25 – 26 – 27 juli
Kleutersport
Leeftijd: 2,5-6 jaar
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 en balsporten
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur:
9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs:
45 EUR

Dinsdag 24 juli
Knutselplezier
Gebruik je handen en laat je volledig gaan met al
het knutselmateriaal.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
3 EUR
Workshop: Levend standbeeld
Ooit al een levend standbeeld gezien? Zou
stilzitten zo moeilijk zijn? Wat als je dan jeuk
krijgt? We testen het zelf uit en worden een
levend standbeeld.
Leeftijd: 7-12 jaar
Uur:
13-15.30 u.
Prijs:
5 EUR

Woensdag 25 juli
Cakejesfun
We maken lekkere cakejes en zorgen voor een
feestelijke verpakking.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
10-12 u.
Prijs:
5 EUR
Stadsspel
We gaan op tocht door de stad en spelen er een
spel.
Leeftijd: 8-12 jaar
Uur:
13-16 u.
Prijs:
3 EUR

Week 5

30 – 31 juli – 1 – 2 – 3 augustus
Kleutersport
Leeftijd: 2,5-6 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
35 EUR
Creatief & sportmix
Deze week doen we meer dan de traditionele
sporten. We maken iets voor de bloemencorso,
spuiten met graffiti en maken kennis met
‘boslympische spelen’. Je leert de belangrijkste
skills om in het bos te overleven. Kan jij een
medaille winnen?
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur:
9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs:
45 EUR

Donderdag 26 juli

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

Waterspelletjes
We spelen de zotste waterspelletjes. Bij slecht
weer amuseren we ons binnen.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
3 EUR
Extra:
Breng eventueel reservekledij mee.

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

Workshop: Goochelen
Je ontdekt hoe een goocheltruc in elkaar zit en
hoe je deze presenteert. Maar denk eraan, een
goochelaar verklapt nooit zijn trucs!
Leeftijd: 8-12 jaar
Uur:
13-15.30 u.
Prijs:
5 EUR

Vrijdag 27 juli
Themadag: Safari
We gaan op virtuele safari en maken kennis
met allerlei wilde dieren. Dit doen we door te
knutselen en spelletjes te spelen.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
10-15 u.
Prijs:
7 EUR

Dinsdag 31 juli
Circusnamiddag
Leeftijd: 6-10 jaar
Uur:
13-15.30 u.
Prijs:
6 EUR
Kliminitiatie
Leeftijd: vanaf 11 jaar
Uur:
13-15.30 u.
Prijs:
6 EUR

Donderdag 2 augustus
Themadag: filmsterren op de rode
loper
Vandaag ben jij de ster van de dag! We spelen
spelletjes en knutselen in het thema filmsterren
en rode loper.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
10-15 u.
Prijs:
7 EUR

Woensdag 8 augustus

Week 6

6- 7 - 8 - 9 - 10 augustus
Kleutersport
Leeftijd: 2,5-6 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
35 EUR
Sportmix & fietsen
Een les over het verkeer. Fietsbehendigheids
oefeningen en fietstochtjes maken van deze week
een echt fietsavontuur.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur:
9.30-12 u. en van 13-15.30 u.
Prijs:
45 EUR
Meebrengen: eigen fiets en helm. De fietsen
kunnen de hele week in het magazijn van de
sporthal blijven staan.
Danskamp: Dansateljee
Waar:
Koninklijk Atheneum, Zuidlaan 3.
Leeftijd: 7-18 jaar (3 leeftijdscategorieën)
Uur:
9-15.50 u. (vooropvang vanaf 8 u. en
naopvang tot 17 u.)
Prijs:
150 EUR
Er is een daguitstap voorzien.
Op vrijdag is er om 16 u. een toonmoment voor
de ouders.
Tennis
Mini, midi-, maxistage
Leeftijd: vanaf 5 jaar
Uur:
10-12 u. en 12.45-14.45 u.
Prijs:
100 EUR (niet leden 110 EUR)
Vooropvang vanaf 8.30 u. Naopvang tot 16.30 u.

Dinsdag 7 augustus
Knutselfun
We knutselen iets moois om je kamer mee te
versieren.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
3 EUR
Natuurspelletjes
We spelen spelletjes in de natuur. Bij slecht weer
spelen we binnen.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
13-15.30 u.
Prijs:
3 EUR

Uitstap: Chocoladetempel &
provinciedomein Huizingen
In de voormiddag bezoeken we de Côte d’Or
Chocoladetempel. In het interactief museum
maken we een reis door de wereld van de
chocolade en mogen we zelf een reep chocolade
maken! Nadien gaan we ravotten in het
provinciedomein Huizingen.
Leeftijd: 8-12 jaar
Uur:
8.30-17.30 u. (vertrek en aankomst aan
de jeugddienst)
Prijs:
15 EUR
Meebrengen: lunchpakket
Extra: Draag geen juwelen en geen sandalen,
in de fabriek zijn alleen gesloten schoenen
toegelaten!

Donderdag 9 augustus
Workshop: Huis op stelten
Red de jeugddienst van een op hol geslagen
verwarmingsketel voor de boel ontploft! We
doorkruisen de verschillende kamers en
ontdekken hoeveel wetenschap en elektriciteit
er verborgen zit in een huis. We experimenteren
met huis-, tuin- en keukenmateriaal.
Leeftijd: 8-12 jaar
Uur:
9-12 u.
Prijs:
5 EUR
Spelletjesnamiddag
We leven ons helemaal uit en doen de leukste
spelletjes! Bij goed weer buiten, bij slecht weer
binnen.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
13-15.30 u.
Prijs:
3 EUR

Vrijdag 10 augustus
Sprookjesdag
Je wordt ondergedompeld in de sprookjeswereld.
We knutselen en koken in het thema sprookjes.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
9-16 u.
Prijs:
12 EUR

Week 7

13 – 14 – 15 – 16 – 17 augustus
Geen activiteiten op 15 augustus
Kleutersport
Leeftijd: 2,5-6 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
28 EUR
Sportmix & krijgskunsten
Verschillende Dendermondse sportverenigingen
zorgen ervoor dat jij kan ‘proeven’ van enkele
krijgssporten.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur:
9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs:
36 EUR

Dinsdag 14 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

Circusnamiddag
Leeftijd: 6-10 jaar
Uur:
13-15.30 u.
Prijs:
6 EUR
Kliminitiatie
Leeftijd: vanaf 11 jaar
Uur:
13-15.30 u.
Prijs:
6 EUR

Donderdag 16 augustus
Voetbaldag
Joepie, een ganse dag shotten en je
voetbalvrienden terugzien.
Uur:
9.30-15.30 u.
Leeftijd: 6-12 jaar
Prijs:
10 EUR (drankje inbegrepen)

Vrijdag 17 augustus
Themadag: tovenaars en magie
Alles staat in het teken van de magie vandaag. We
knutselen en spelen spelletjes.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
10-15 u.
Prijs:
5 EUR

Week 8

20 – 21 – 22 – 23 – 24 augustus
Kleutersport
Leeftijd: 2,5-6 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
35 EUR
Sportmix & avontuur
Een beetje avontuur tijdens
de grote vakantie mag niet ontbreken.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur:
9.30-12 u. en 13-15.30 u.
Prijs:
45 EUR
Watergewenning
Leeftijd: 2,5-6 jaar
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
Ruiterkamp
Leeftijd: 7-18 jaar
Uur:
9-17 u.
Prijs:
internaat 400 EUR (start op zondag
om 18 u.), externaat 325 EUR (warme
maaltijd inbegrepen)
Internaat max. 20 deelnemers en totaal max. 40
deelnemers. Minstens 8 inschrijvingen.

Tennis
Mini, midi-, maxistage
Leeftijd: vanaf 5 jaar
Uur:
10-12 u. en 12.45-14.45 u. (vooropvang
vanaf 8.30 u. en naopvang tot 16.30 u.)
Prijs:
110 EUR (leden 100 EUR)

Dinsdag 21 augustus

Boerderijkamp
Leeftijd: geboren tussen 2007 en 2010
Uur:
9-16 u.
Prijs:
180 EUR (warme maaltijd, tienuurtje en
drie-uurtje inbegrepen)

Woensdag 22 augustus

Venga - Outdoor & more
Stand-Up Paddling (SUP) en vlottenbouw aan het
Sas, bushcraft, boogschieten, oriëntatielopen,
mountainbiketocht
Leeftijd: groep 1: 9-11 jaar / groep 2: 11-14 jaar
Uur:
9.30-16 u. (voor- en naopvang mogelijk:
eenmalig 10 EUR)
Prijs:
100 EUR
Waar:
stedelijke basisschool ‘t Kraaiennest
+ 2 dagen aan Sas
Venga – Triatlonkamp i.s.m. 3MD
Fietsen, zwemmen en lopen. Op een speelse en
opbouwende manier word je (een beetje) een
IRONMAN! Je leert ook, zoals een topsporter,
wat gezonde voeding is. Uiteraard is er ook
ontspanning: een vlottentocht, een bosspel en
andere toffe activiteiten.
Leeftijd: 10-14 jaar
Uur:
9-16 u. (voor- en naopvang mogelijk:
eenmalig 10 EUR)
Prijs:
100 EUR
Waar:
Tragel en Zwembad Olympos

Fiets- & fotozoektocht
Leeftijd: vanaf 8 jaar
Uur:
9.30-15.30 u.
Prijs:
10 EUR (drankje inbegrepen)

Knutselfun
We knutselen ons nog een laatste keer te pletter.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
3 EUR

Hoe opvang reserveren voor de zomervakantie
2018?
1. Opmaak kinddossier
Heeft uw kind nog geen persoonlijk dossier
op één van de negen IBO-locaties? Neem dan
contact op met de coördinator. Er worden
geen nieuwe dossiers opgemaakt tijdens de
inschrijvingsmomenten. We maken hiervoor een
aparte afspraak op de opvanglocatie zelf.
2. Registratie
U maakt een account aan op onze webshop.
Registreren doe je zo:
• 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 vakantie’ die u
rechtstreeks naar de webshop brengt.
Uw account is pas actief als alle nodige
documenten voor het kinddossier in orde zijn!
3. Opvang reserveren voor de
zomervakantie 2018
Voor kinderen van 2,5-6 jaar
• Online via de webshop vanaf woensdag 9 mei
2018 om 16 u.
• Of kom langs in IBO Centrum Speelpaleis,
Gentsesteenweg 1, op woensdag 9 mei 2018
van 16-19 u.

Spel zonder grenzen
Mooi weer = waterspelletjes! Niet zo mooi weer?
We amuseren ons dan binnen. Leuke spelletjes
en veel plezier, wat wil je nog meer?
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur:
9.30-15.30 u.
Prijs:
10 EUR (drankje inbegrepen)

Vrijdag 24 augustus

Workshop: rhythm & rijm
We schrijven zelf gedichten en geven ritme en
klank aan de woorden. We proberen en testen
van alles uit tot het gedicht zweeft op een coole
melodie. Geen voorkennis van muziek nodig.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
13-15.30 u.
Prijs:
5 EUR

Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO)
Een IBO vangt kinderen op tussen de 2,5 en 12 jaar.
Dit gebeurt op 9 locaties in Dendermonde voor en
na de school, op schoolvrije dagen en tijdens de
schoolvakanties. Tijdens de vakantieperiodes kan
uw kind bij ons terecht van 7 tot 19 u.

Donderdag 23 augustus

Voor kinderen van 6-12 jaar
• Online via de webshop vanaf woensdag 16 mei
2018 om 17 u.
• Of kom langs bij de sportdienst op woensdag
16 mei 2018 tussen 17-20 u. 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
> Coördinator: Sharon Pesant
sharon.pesant@dendermonde.be, 0472-48 00 16
• 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
> Coördinator: Veerle Van Haver
veerle.vanhaver@dendermonde.be, 0472-48 00 17
• IBO Schoonaarde De Mickeys, Klinkaertstraat 30
052-42 68 51
• IBO Oudegem Jawedoo, Lambroeckstraat 100
052-21 46 68
• IBO Keur De Steensmurfen, Posthoornstraat 22
052-20 36 66
> Coördinator: Lynn Wellekens
lynn.wellekens@dendermonde.be, 0472-48 00 15

Workshop: Hovercraft
Een hovercraft is een voertuig met luchtkussen
dat zweeft over land en water. Tijdens deze
workshop bouwen we er eentje met piepschuim,
tape, een plastiek zak en een kleine elektromotor
met batterijen.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
9-12 u.
Prijs:
5 EUR
Workshop: keep cool
We sluiten de vakantie ‘cool’ af want we maken
een ventilator op zonne-energie. We leren alles
over zonnepanelen en motors.
Leeftijd: 9-12 jaar
Uur:
13-15.30 u.
Prijs:
5 EUR

Week 9

27 – 28 – 29 – 30 – 31 augustus
Op 30 augustus is er geen na-opvang.
De kinderen moeten uiterlijk om 16 uur
opgehaald worden.
Op 31 augustus zijn er geen activiteiten.
Kleutersport
Leeftijd: 2,5-6 jaar
Uur:
9.30-12 u.
Prijs:
28 EUR
Themaweek: onderwaterwereld
De sportdienst, jeugddienst, SAMWD, KASK en bib
maken er samen een creatieve week van.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur:
9.30-12 u. en van 13-15.30 u.
Prijs:
45 EUR
Op donderdag 30 augustus is er om 14.30 u. een
toonmoment.

Donderdag 30 augustus
Dag met de burgemeester
Ook deze zomer kunnen jullie met de
burgemeester Piet Buyse een namiddagje
doorbrengen. Samen leren jullie kampvuur
gerechtjes te maken. Hoe maken we een vuur
aan? Hoe koken we op een vuur? We maken
zelf lekkere hapjes klaar op een echt houtvuur!
Er wordt met verschillende materialen gewerkt
om tot een lekker resultaat te komen. We
smullen van de gerechtjes en spelen tussendoor
spelletjes.
Leeftijd: 6-12 jaar
Uur:
14-17 u.
Prijs:
gratis
Waar:
Kalendijk (afspraak aan ingang
van Zwembad Olympos)

Ouderweetjes
Online inschrijven doe je zo:
• Online inschrijven kan vanaf 16 mei om 17 u. door te surfen naar
www.dendermonde.be/inschrijven of je kan van 17-20 u. terecht
bij de sportdienst. Problemen? Je mag ons altijd contacteren.
• Voor 16 mei 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. Je kan alvast inschrijven voor de
testactiviteit om alle stappen al eens te doorlopen.
• Geen tijd op woensdag 16 mei? Dan ben je vanaf donderdag
17 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 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.
• Bij terugbetaling van een activiteit werken wij met waardebonnen,
deze zijn enkel te verzilveren bij de dienst zelf en niet online.
• Draag bij de knutselactiviteiten en creatieve workshops steeds
kleren die tegen een stootje kunnen en dus vuil mogen worden en
blijven!
• Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen hun boterhammen
opeten onder toezicht van de animatoren.
• Heb je een UiTPAS aan kansentarief, dan betaal je voor een
meerdaagse activiteit 25 % van de kostprijs, voor een halve dag
1,50 EUR en voor een volledige 3 EUR.
• Wanneer activiteiten niet voldoende inschrijvingen hebben, kan
de dienst beslissen om de activiteiten te annuleren. Ingeschreven
kinderen worden dan 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
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 activiteiten plaats?
• Apenstaartje (activiteiten van de jeugddienst) vinden plaats bij de
jeugddienst, tenzij anders vermeld.
• 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:
• Apenstaartje: afhankelijk van de activiteit.
• 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 sportmix.
• Sportmix: volgens het aantal beschikbare lesgevers (±14 deelnemers
per lesgever).
• Watergewenning en leren zwemmen: 6 deelnemers per lesgever.
Onderstaande activiteiten zijn van derden. Inschrijven
kan enkel bij de organisatie zelf.
• Danskamp Dansateljee: dansateljeeteam@gmail.com.
• Paardrijden: Rijbaan Piet, Schoolstraat 4. Internaat begint op
zondag om 18 u., www.rijbaanpiet.be, info@rijbaanpiet.be,
0475-67 06 10.
• Tennis: TC Scheldedreef, Scheldedreef 26.
Minstens 14 dagen op voorhand inschrijven:
www.scheldedreef.be, 0479-71 08 47.
• Mountainbike: https://ict691.wixsite.com/mtbkampdendermonde
• Boerderijkamp: Bosstraat 61. Info@kinderboerderijthof.be
met vermelding ‘zomerkampen Dendermonde’,
www.kinderboerderijthof.be.
• Venga - sportkampen: www.venga.be.

Bouw l kamp!
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Tijdens de zomervakantie heb je alle tijd om buiten te spelen met je broers,
zussen, vrienden en vriendinnen. Ga naar buiten en zoek een leuk plekje
om een kamp te bouwen, alleen of in groep. Neem de strijd op tegen de
andere teams en maak het mooiste, origineelste en natuurvriendelijkste
kamp. De jury zal naar alle kampen komen kijken en als afsluiter zal er
een slotreceptie zijn voor alle deelnemers met avontuurlijke workshop.
Binnenkort krijg je een flyer met meer info via je school.
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Mobiele speelple
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! De animatoren komen langs met een bakfiets vol
speelgoed!
Waar en wanneer?
• Keur (speelplein Posthoornstraat): 2/7, 9/7, 20/8, 27/8
• Sint-Jorisgilde (pleintje Sas): 3/7, 10/7, 24/8, 30/8
• Boonwijk (pleintje Serbosstraat): 4/7, 11/7, 22/8, 29/8
• Vlotgraslaan/Donckstraat (speelplein Vijverstraat):
6/7, 13/7, 21/8, 28/8
• Baasrode Hof ten Rode (pleintje Zwarte Beekstraat):
16/7, 17/7, 16/8, 17/8
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!
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Grem

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
volwassene begeleidt.
Info: werk je graag mee als
animator? Neem contact op
met de jeugddienst via
jeugddienst@dendermonde.be
of 052-21 20 93.

Speelple
De Speel in
planeet

Appels

Waar:		
Gemeentelijke basisschool ’t Kraaiennest,
		
Rootjensweg 76, Grembergen
Wanneer:
van 9 juli t.e.m. 9 augustus
Uur:		
12.30-17 u. (inschrijving tot 13.15 u.)
Leeftijd:
kinderen van 4-14 jaar
Prijs
3 EUR/dag & eenmalige verzekering 5 EUR
		
(ter plekke te betalen, vieruurtje
		inbegrepen)
Meebrengen: (reserve)-speelkledij en drankje. Breng de
		
eerste keer dat je langskomt een ingevulde
		
medische fiche mee (zie website).
Info:
www.speelpleintoeter.be,
		speelpleintoeter@gmail.com,
		
Facebook ‘Speelplein Toeter’.
Zomerlijn:
0468-32 22 33 (vanaf 1 juni)

De Speelplaneet viert feest! Onze raket
maakt zich klaar om zijn 20e ruimtereis
te maken. Om onze 20e verjaardag te
vieren, organiseren we op zondag 15
juli een openspeelpleindag waarop
iedereen welkom is!
Waar:

Gemeentelijke basisschool de
Appelbloesem, Heirstraat 61,
Appels
Wanneer: van 4 juli t.e.m. 24 augustus.
Geen werking op 15 augustus!
Leeftijd: kinderen van 4-14 jaar
Prijs:
2 EUR voor een halve dag, 4 EUR voor een hele dag,
inschrijven ter plaatse
Meebrengen: (reserve)-speelkledij en drankje. Lunchpakket als
je een hele dag komt. Breng de eerste keer dat je
langskomt een ingevulde medische fiche mee (zie
website).
Info:
www.speelplaneet.net, speelpleinspeelplaneet@gmail.com
Zomerlijn: 0472-28 15 95
Er wordt busvervoer voorzien van uit verschillende plaatsen in
Dendermonde. Meer info vind je op de website.
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Ook deze zomer valt er weer heel wat te beleven in
Dendermonde. Alle animatie is gratis (behalve de
koetsrondritten en de TV Oost Wandelrally).

Donderdagavond: terrasanimatie!

Vooral tijdens de donderdagse terrasanimatie op de Grote
Markt zijn er heel wat verschillende acts speciaal voor jou. Hou
alvast deze donderdagen vrij, van 19 tot 23.30 u.:
• 12 juli: Een nostalgische fotograaf neemt de mooiste
retrofoto’s
• 19 juli: Wie maakt het eerst 4 op een rij?
• 26 juli: Leef je uit op het touwenparcours
• 2 augustus: Breng een bezoekje aan de mini-paardjes
• 9 augustus: Proef van een heerlijke gelato
• 16 augustus: Een karikaturist tekent een mooi portret van
jou
• 23 augustus: Geniet van de sfeer van de Dendermondse
avond
En nog zoveel meer!
Muzikanten zorgen langs de terrassen voor sfeer en ambiance.
Een brochure met meer informatie vind je in juni in je
brievenbus!

Dit is zeker niet alles!

• Dendermonde Viert: 5 t.e.m. 8 juli – Grote Markt. Misschien
is jouw idool er ook bij!
• Jazz in het Park: zaterdag 21 juli om 14 u. – Daniël
Schellekenspark. Een leuke namiddag boordevol muziek
terwijl je ongestoord kan spelen in het stadspark.
• Rommelmarkt: zondag 29 juli om 14 u. – op en rond de
Grote Markt. Snuister tussen de kraampjes en doe een
unieke vondst.
• Koetsrondritten op 1 juli en 5 augustus: spring binnen bij
Toerisme Dendermonde en koop een ticketje.
• TV Oost Wandelrally van juni t.e.m. september: koop het
boekje, doe samen met familie of vrienden deze leuke
zoektocht en maak kans op een mooie prijs.

De Reuzenommegang Katuit
is de perfecte afsluiter van de
zomervakantie!

Op donderdag 30 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
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