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Kleine Moes gaat sporten in Dendermonde. Weet jij waar? 

Mail voor 1 februari jouw antwoord naar  

tettergazet@dendermonde.be of stuur een briefje naar  

de Harige Bende (Belfort, Grote Markt, 9200 Dendermonde) 

en win een leuke prijs.

Tettergazet
jaargang 11 - december 2018 - nummer 52

 4  Kinder-en jeugdjury

 5  CurieuzeNeus!

 6  Programma kerst-en krokusvakantie 

INITIATIEF VAN DE ‘ZEG JONG! WERKGROEP’ EN STADSBESTUUR 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

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

9200 Dendermonde
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de Kalendijk
IBO Appels ging op stap en maakte kennis met de speelplek aan zwembad 
Olympos. Het was de eerste keer dat de kinderen er kwamen en ze vonden het 
geweldig! Kruipen in de tunnels, lopen over boomstronken, klimmen over de 
hindernissen … Kortom een speelplek boordevol avontuur! De kinderen gingen 
ook op zoek naar kriebeldiertjes die ze uitgebreid leerden kennen. Ze zullen er 
nog vaak komen spelen!

De kinderen van IBO Boonwijk gingen op pad naar het Wastijnepark om takken te zoeken. 
De takken werden proper gemaakt en er werden puntjes aan geslepen. Deze spiezen 
werden gebruikt om marshmallows op te prikken en te roosteren in het haardvuur tijdens 
de oktoberdrink. De oktoberdrink werd georganiseerd tijdens  
de week van het IBO. Ouders, kinderen en begeleiders  
werden samengebracht en hebben genoten van verse  
pompoensoep en zelfgemaakte marshmallows.

Op takkenjacht 
in het Wastijnepark



Vlieg in 
  CC Belgic

a
nodigt iedereen uit in en rond de Theaterzaal 
van het cultuurcentrum voor fijn theater en 
leuke doe-activiteiten. Jijzelf, je ouders en/of 
grootouders zijn heel welkom! 

Wo 12 december – 14 & 16 u.

WIT (2+) 
Uit de hemel dwarrelt 
sneeuw, het danst als een 
wolk, vlinders op de wind. De 
sneeuw verandert de hele 
wereld, alles wordt … WIT! 
Wit, een streelzacht verhaal 
om met open mond naar te 
kijken, met je neus in de lucht 
en soms zelfs holderdebolder 
ondersteboven.
7 EUR / 6 EUR (-16 j.) 

Vr 11 januari – 19 u. 

Koper en vel (8+)
Deze muzikale voorstelling toont de wereld van 
de fanfare en de kracht en troost van muziek. 
De ene keer een feestelijke uitnodiging om te 
dansen, dan weer een plechtig eerbetoon of een 
troostende klank in de rouwstoet. Fanfaremuziek 
draagt ons door elk ritueel in het leven en is als 
het ware de klank van het leven zelf. 
7 EUR / 6 EUR (-16 j.)

Za 9 februari – 19 u.

Sol Bémol (6+) 
Sol Bémol is een 
mengeling van circus 
en muziek, waarbij de 
vliegende piano een 
acrobatische rol speelt. 
Laat je betoveren
door dit duo dat 
voortduren zoekt naar 
evenwicht.
14 EUR / 10 EUR (-16 j.)

Zo 17 februari – 11 & 15 u. 

Pluche (3+)

De Ursus adulans ad dormiendum - de 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? Leven ze?
Breng je eigen knuffel mee voor dit experiment! 
Je krijgt hem nadien zeker terug! 
7 EUR / 6 EUR (-16 j.)

Zo 17 maart – 15 u.

Micro Mundo (6+)
Indrukwekkend en ongezien 
spektakel vol beweging, 
dans en muziek, over het 
ontstaan van het leven op 
aarde. Een droomwereld 
waar je met je mond open 
naar staat te kijken! 
7 EUR / 6 EUR (-16 j.)
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Krokuskamp
KUNSTENAARS IN ’T LAND 
Naar goede gewoonte halen we tijdens de 
krokusvakantie het creatief beest in ons naar 
boven! Gedaan met kant en klare antwoorden. 
We zoeken verder, dieper! 
Een hele week lang volgen we een aantal 
kunstenaars om er op het einde van de week 
gewoon zelf één te zijn! Daag jezelf uit en 
samen maken we ons eigen museum! 
In Belgica BiS van 9-16 u. (opvang van 8-17 u.) 

Van 4 tot en met 8 maart  
voor kinderen van 6-12 jaar
80 EUR / 20 EUR (UiTPAS kansentarief) 
Inschrijven kan vanaf 5/12 

Wat moet je doen om 
een ticket te kopen?
Tickets voor een voorstelling kan je kopen 
in CC Belgica of online (via de website). Voor 
de meeste voorstellingen zijn de plaatsen 
beperkt dus je moet zorgen dat je er vlug 
bij bent. Kijk ook eens op de website (zoek 
naar ). 
Daar vind je veel foto’s en filmpjes. Je kunt 
ons bereiken via 052 -20 26 26 of via 
www.ccbelgica.be. Heb je een UiTPAS, dan 
kan je punten sparen. Heb je er een met 
kansentarief dan dan kan je een ticket 
kopen met korting. 

WINTERING
Za 15 december – vanaf 17 u.
Tijdens de donkere dagen van december gaan we op zoek naar licht en 
vuur. Wintering is er met verschillende workshops voor jong en oud: maak 
je eigen kaars of lantaarn, spuw vuur of bewonder vuuracts! Trek je warme 
jas aan en kom naar Baasrode. Het is gratis! 

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

DE VOORDEELKAART VOOR UW VRIJE TIJD

grote borden_ jan en febr.indd   24

5-7-2017   9:19:23
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Ben je een echte boekenwurm? Geef je graag je mening over boeken?  
Ben je tussen 5 en 12 jaar? Dan is KJV Internetjury iets voor jou!

Hoe werkt de Internetjury?
• Registreer je online via www.kjv.be (vraag hulp aan je ouders).
• Je leest 8 boeken in jouw leeftijdscategorie.
• De boeken kan je natuurlijk vinden in de bib. Je kan een handige KJV-rugzak lenen met alle boeken van jouw groep.
• Je hebt nog wat tijd om ze te lezen want tot 24 april kan je jouw top 8 doorgeven.
In mei zijn er verspreid over Vlaanderen allerlei ontmoetingen met de KJV-auteurs en -tekenaars en worden de 
winnaars van de Kinder-en jeugdjury bekendgemaakt!

Alle info vind je op www.kjv.be of in de bib!

Lees je mee

met de Kinder- en jeugdjury (KJV)?

4-6 jaar Groep 1 6-8 jaar Groep 2

8-10 jaar Groep 3 10-12 jaar Groep 4

Kerkstraat 111 
052-46 81 00 
bibliotheek@dendermonde.be
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Op 28 juni kregen we het heugelijk nieuws dat Boris 
geboren werd! De mama van deze stoere jongen schrijft 
mee aan deze krant. Kleine Moes en Haarbal verrasten 
de kleine spruit met een bezoekje. Een dikke proficiat aan 
mama Paulien en papa Rutger!

Welkom Boris!Dag van de jeugdbeweging
Op 19 oktober was het Dag van de Jeugdbeweging. Op die dag trokken alle 
leden van een jeugdbeweging hun uniform aan om naar school te gaan. 
Zo’n 1.550 kinderen en jongeren in Dendermonde toonden trots bij welke 

jeugdbeweging ze aangesloten 
zijn. Hiervoor werden ze dan ook 
beloond. ‘s Ochtends deelden de 
medewerkers van de jeugddienst 
cadeautjes uit op alle basisscholen 
in Dendermonde. Na schooltijd 
kwamen er zo’n 450 jongeren 
naar de Grote Markt. Al wie 
zijn uniform aanhad, kreeg 
een sleutelhanger met een 
lichtje! Maar dat was niet alles: 
er stonden ook kraampjes 
waar je een hapje en een 
drankje kon krijgen. Verder 
amuseerden de jongeren 
zich op een mega-

opblaasbare-obstakelbaan. 
                       Tot volgend jaar!

We gaan verder met onze verhalen uit de nieuwe 
tentoonstelling ExpoSure in het Vleeshuismuseum op de 
Grote Markt. Daar kan je de favoriete museumstukken van 
Dendermondenaars komen bewonderen.

Na lederbewerkster Ellen De Vos is het de beurt aan Herman 
Verberckmoes. Herman geeft les aan de afdeling woord in de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD).

Dit is zijn verhaal: Ik heb gekozen voor deze musketkogels. Ze 
werden lang geleden gebruikt in vuurwapens, de voorlopers 
van het huidige geweer. Deze kogels doen me terugdenken 
aan mijn kindertijd. Ik ging toen altijd met vrienden spelen 
in het Zuidbroek in Grembergen. Voor ons was dat daar 
een echt paradijs. Wij vonden vaak zo’n kogels terug en 
stelden ons dan voor dat we 300 jaar in de tijd teruggingen. 
Op onze eigen manier beleefden we dan de avonturen van 
de hertog van Marlborough uit Engeland die toen tegen de 
Spanjaarden vocht. Ik vond dat als kind enorm interessant. 
We vonden soms ook gamellen, bajonetten en obussen uit 
andere oorlogen terug. Ik kom nu nog geregeld in het gebied 
en droom ervan dat het een educatieve bestemming krijgt.

Hoi, hier zijn we weer, de mannen en vrouwen 
van het groen! 
Misschien heb je er iets van gehoord of heb 
je ergens iets zien hangen: het onderzoek van 
CurieuzeNeuzen.

CurieuzeNeuzen is het grootste burgerweten-
schaps project naar luchtkwaliteit ooit. 20.000 
Vlamingen hebben in mei 2018 via twee 
meetbuisjes gedurende 4 weken de hoeveelheid 
stikstofdioxide (NO2) aan hun raam gemeten. 
Stikstofdioxide is een goede indicator voor luchtvervuiling door 
verkeer.
En wat is het resultaat voor Dendermonde zal je je dan afvragen?! 
Wel, al bij al valt dat nog mee, al kan het allemaal wel beter 
natuurlijk. Zo zijn er toch wel enkele plaatsen waar het niet  
zo goed is. 
Na zo’n onderzoek is het natuurlijk tijd om te zien wat we kunnen 
doen om onze omgeving zo gezond mogelijk te houden. Zo is groen 
in je buurt een belangrijke oplossing. Groen in je leefomgeving 
heeft vele voordelen. Een betere luchtkwaliteit is er één van. Goed 
ingezette beplanting kan de lucht filteren. Zo hebben we een aantal 
voorbeelden:

Aanplanten van groenschermen
Struiken of bomenrijen voor je huis tussen het verkeer en je 
woonomgeving. Indien je een voortuin of oprit hebt, kan  
het een verschil maken om hier groen aan te planten.

Groendaken
Steeds meer mensen gebruiken hun daken om groen  
aan te planten. Deze groene toetsen hebben een positieve  
invloed op de luchtkwaliteit, maar dragen ook bij aan het 
ecosysteem van de stad (zoals verkoeling en wateropvang).

Gevelgroen
Gevelgroen, ook bekend als verticale tuinen, heeft net  
zoals daktuinen een positieve invloed op de luchtkwaliteit  
en het ecosysteem.
En het is dan ook nog eens mooi om naar te kijken,  
dus wat houdt jullie tegen? Planten maar!

Vleeshuismuseum
in een nieuw jasje

CurieuzeNeus!
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Voor mama en papa
• Online inschrijvingen via  

www.dendermonde.be/inschrijven. 
Weet je niet hoe, dan mag je ons altijd 
contacteren.

• Inschrijving bij de sportdienst en 
jeugddienst met directe betaling in cash. 
We hebben geen bancontact.

• Telefonische inschrijvingen worden niet 
aanvaard.

• Schrijf tijdig in. Wij aanvaarden slechts 
het maximum aantal deelnemers.

• De kinderen kunnen tijdens de 
middagpauze hun boterhammen opeten 
onder toezicht van de monitoren. 
Hiervoor moet je dus geen opvang 
reserveren.

• Sportdienst       
• Jeugddienst en bib  

Kerstvakantie 
27-28 december & 3-4 januari

KLEUTERSPORT
Leeftijd:  alle kleuterklassen
Uur:  9.30-12 u.
Prijs:  14 euro (per week)

KERSTMIX
Leeftijd:  vanaf 6 jaar
Uur:  9.30-15.30 u.
Prijs:  18 euro week 1
 21 euro week 2  
(ijsschaatsen is in de prijs inbegrepen, wens je 
niet mee te gaan, dan is er sport & spel)

Sport-, jeugddi
enst en

 IBO (+6) 

In oktober vonden in de meeste lagere scholen van Dendermonde verkiezingen  
voor de kindergemeenteraad plaats. Op 25 oktober werden de kindergemeente-
raads leden voor de eerste keer verwelkomd in het Stadhuis door schepen van jeugd 
Lien Verwaeren. Tijdens deze installatiezitting legden alle leden de eed af waarbij zij 
beloofden zich in te zetten voor de Dendermondse jeugd. Na het officiële gedeelte 
kregen de kindergemeenteraadsleden, hun ouders en leerkrachten een receptie 
aangeboden. Dit jaar  
zullen de kindergemeente- 
raadsleden werken in  
verschillende commissies.  
De kinderen worden dan  
ingedeeld in verschillende  
groepjes die dan elk een  
specifiek onderwerp  
bestuderen.

Kindergemeenteraad

3 januari
FILM: KNOESTER EN BERKELIENTJE
De mama van Junior heeft een fietsongeluk en 
belandt in het ziekenhuis. De kleine speurder 
gaat samen met zijn pratende tak Knoester en 
vriendinnetje Tiny op zoek naar bewijsmateriaal. 
Ondertussen wordt een nerveuze Knoester 
hopeloos verliefd op Berkelientje, de pratende tak 
van Tiny ...
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  14-16 u.
Prijs:  3 euro
Neem je deken en  
kussen mee naar de  
jeugddienst en geniet  
samen met ons van  
dit avontuur.

• Er is vooropvang vanaf 7 u. en naopvang 
tot 19 u. Je betaalt hiervoor 0,80 EUR per 
begonnen halfuur. Wens je gebruik te maken 
van deze opvang? Stuur dan een mailtje naar 
sportdienst@dendermonde.be met de naam 
van je kind, de dag(en) en de uren dat er 
opvang nodig is. Indien je je kind een kwartier 
voor en/of na de activiteit brengt/afhaalt is er 
geen meerprijs.

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

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

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

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

Dikke Truiendag
Op 12 februari 2019 is het Dikke Truiendag. Dan zetten we 
allemaal de verwarming een graadje lager en doen we onze 
dikke trui aan. Op die manier kunnen we energie sparen en 
de opwarming van de aarde een beetje tegenhouden. Ga 
dus op 12 februari naar school met een rolkraag, een wollen 
trui of een fleecedekentje. Sta met de klas even stil bij de 
opwarming van de aarde en maak een affiche waarop je 
milieubewuste tips in de kijker zet (bv. draai de kraan toe bij 
het tandenpoetsen).  
Mail het naar tettergazet@dendermonde.be
en win een cadeau voor de hele klas én een bezoek van de 
Harige Bende. De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

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

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

Heb je een cirkel 

rond je hoofd, dan 

mag je een cadeau 

komen afhalen bij de 

jeugddienst!

De Harige Bende
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4 januari
IJSSCHAATSEN 
Vertrek aan het Sportcentrum Sint-Gillis 
met de bus naar Lebbeke.
Leeftijd:  vanaf 6 jaar
Uur vertrek: 9.30 u.
Uur terug: 12 u.
Prijs:  5 euro

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

Sportdienst
• Sportkampen vinden plaats in het Sport-

centrum Sint-Gillis, tenzij anders vermeld.
• Na de inschrijvingsdag (5 december) kan je 

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

• De sportkampen dienen steeds volledig 
betaald te worden, ook als men niet elke 
dag aanwezig kan zijn. Voor meer info: 
sportdienst, Van Langenhovestraat 203 a, 
052-21 06 12, sportdienst@dendermonde.be

Jeugddienst
• De film heeft plaats bij de jeugddienst zelf. 

Sas 34, 052-21 20 93,  
jeugddienst@dendermonde.be

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

Sport-, jeugddi
enst en

 IBO (+6) 

Kindergemeenteraad

Vanaf nu ook in Dendermonde!

Meer info: www.dendermonde.be

DE VOORDEELKAART VOOR UW VRIJE TIJD
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Krokusvakantie
4-8 maart

CARNAVALKLEUTERS
Leeftijd:  alle kleuterklassen
Uur:  9.30-12 u.
Prijs:  35 euro

CARNAVALMIX 
Leeftijd:  vanaf 6 jaar
Uur:  9.30-15.30 u.
Prijs:  45 euro

LEREN ZWEMMEN
In zwembad Olympos
Leeftijd:  vanaf 1e leerjaar
Uur:  9.15-10 u. = groep 1
 als groep 1 is volgeboekt maken we
 nog een groep. Die start om 8.30 u.
Prijs:  40 euro
Maximum 6 deelnemers per lesgever

schrijven samen in op woensdag 5 december van 
17 tot 19 u. in de sportdienst en online vanaf 17 u.

bezoekt de 
kerstmarkt
Op zondag 9 december tussen 15 en 16 u. brengt 
de Harige Bende een bezoekje aan de kerstmarkt. 
Op de Grote Markt delen Haarbal, Rinocco en 
Kleine Moes gesigneerde kerstkaartjes uit! Heb 
je nog geen origineel kerstcadeau? Dan kan je 
bovendien ook een brooddoos, T-shirt, zwemzakje 
of Tetter-cd van de Harige Bende kopen!

Meer UiTgaan met meer voordelen? 
  
Dat doe je met  

Kom naar onze UiTPAS stand en pik 
jouw voordeel op:  
• 25/11 Sinterklaasfeest 
• 15/12 Wintering 
• 6/1 Nieuwjaarsreceptie 

Omruilvoordelen in de kijker: 
•
 

Promo tijdens evenementen         
5 punten  -

  
drinkfles

 

5 punten  -
  

fluohesje voor kids
 

5 punten  -
  

draagtas
 

 

Meer info: 
www.dendermonde.be/uitpas  

uitpas@dendermonde.be  

De Harige Bende



88

Kalender februari-maart 2019

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

Schoolvakantie

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

DECEMBER
zaterdag 1 december
Nieuwe Tettergazet die je nu aan het lezen 
bent

woensdag 5 december
Zet je schoentje klaar / Inschrijven 
sportkampen, Apenstaartje & IBO (+6-jarigen)

donderdag 6 december
Cadeautjes van de Sint! 

zondag 9 december
Kerstmarkt met de Harige Bende!

woensdag 12 december
WIT (2+) 

zaterdag 15 december
Wintering in Baasrode

maandag 24 december
Kerstavond

dinsdag 25 december
Kerstmis 

donderdag 27 december
Sportkamp

vrijdag 28 december
Sportkamp

JANUARI
dinsdag 1 januari
Gelukkig Nieuwjaar!

donderdag 3 januari
Sportkamp / film Knoester en Berkelientje

vrijdag 4 januari
Sportkamp / IJsschaatsen

zondag 6 januari
Driekoningen 
Nieuwjaarsreceptie  
(Grote Markt)

vrijdag 11 januari
Koper en vel (8+)

donderdag 31 januari
Gedichtendag

FEBRUARI
zaterdag 2 februari
Lichtmis: Joepie, pannenkoeken eten!

zaterdag 9 februari
Sol Bémol (6+) 

dinsdag 12 februari
Dikke Truiendag

zondag 17 februari
Pluche (3+)

MAART
zondag 3 maart
Carnaval Baasrode

maandag 4 maart
Sportkampen en  
Kunstenaars in ‘t Land

dinsdag 5 maart
Sportkampen en Kunstenaars in ‘t Land

woensdag 6 maart
Sportkampen en Kunstenaars in ‘t Land

donderdag 7 maart
Sportkampen en Kunstenaars in ‘t Land

vrijdag 8 maart
Sportkampen en Kunstenaars in ‘t Land

zondag 10 maart
Carnaval Dendermonde

zondag 17 maart
Micro Mundo (6+)


