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Voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar
Gratis verkrijgbaar
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De jeugddienst ging langs in de IBO’s om te weten te komen wat jullie zouden doen als baas van onze 
stad. Misschien heb jij jouw mening ook wel gegeven. Er werden verschillende thema’s besproken die jullie 
belangrijk vinden in Dendermonde. Twee thema’s kwamen op de eerste plaats: natuur/milieu en spelen/
hobby’s.

Meer groen in de stad, minder CO2, een beter milieu en meer spelen in de buurt. Dat is wat jullie willen. Het 
liefst van al willen jullie deze combineren. Dat kan door duurzame speelterreinen
te maken met natuurlijke speelmaterialen zoals bomen, water en zand.

Jullie kozen er voor meer de fiets te nemen om naar school of de
opvang te gaan, want vervuilende auto’s zorgen voor een heleboel CO2 en
de opwarming van de aarde.
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Superhelden 
bij IBO Keur

Tijdens de kerstvakantie wilden de kinderen 
niets liever dan echte superhelden worden. We 
maakten hiervoor heel wat decoratie om onze 
IBO ‘super’ in te kleden. Een superwand voor 
de fotoshoot mocht hier niet ontbreken.  
Zo kreeg iedereen een superfoto als  
aandenken aan deze superheldenweek. 

Elke ochtend startten we met een echte 
‘superhelden actietraining’. Hierbij werden  
al onze spieren getraind. Een superheld  
moet in vorm zijn. Daarnaast deden we  
elke morgen een superheldenkreet.

Voor onze tien- en vieruurtjes bedachten  
we enkele overheerlijke tussendoortjes die  
onze energie in balans hielden. Zo maakten  
we superdrinks en superfood. 

Dit waren kommetjes gevuld met verschillende 
gezonde en energierijke hapjes. Superpopcorn, 
superpizza, superyoghurt, superfruit- en 
groentesatés en als toetje op de laatste dag 
superheldencakejes. Dat was smullen!  

Vanaf dag 1 knutselden we onze superhelden-
outfit. Iedereen maakte zijn masker en cape met 
eigen logo. Of je nu Superman, Batman, Rox, 
Mega Mindy of je eigen superheld wilde zijn … 
Alles kon en mocht!

Sport en spel zijn van superbelang wanneer je 
een superheld wil worden. Daarom hielden we 
een echte superheldenstage met een mega-
helden-superparcours, waar veel moed, precisie 
en kracht voor nodig was.

Na de inspanning was er ook tijd voor 
ontspanning. We speelden samen 

superheldenbingo. Dat was dan weer om ons 
superbrein te trainen! 

Discipline hoort natuurlijk ook bij een echte 
superheld, daarvoor hadden we een 
superheldenposter gemaakt met allerlei kleine, 
maar superbelangrijke regeltjes die ons helpen 
om een superheld te zijn.  

Tegen het einde van die veel te korte 
week waren onze kinderen volwaardige 
superhelden geworden en verdienden ze een 
superheldendiploma.

Het was zowel voor de kinderen als voor de 
begeleiding een SUPER vakantie!

Groetjes
Els, Vicky, Bo, Fatima, Chloë en Hilde

Baas in onze stad
!



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

Zo 5, za 11 en zo 12 mei –  
10, 11, 14 of 15 u.
HAAR (2,5+)
Heb je nog een kleine broer of zus? Stuur je 
mama of papa met hen op pad! Samen kunnen 
ze  zich laten onderdompelen in de wereld 
van HAAR. Een beleving en ontdekking voor de 
allerkleinsten. 
8 EUR voor kind én ouder samen

Wo 29 mei – 16 u. 
Primeur!
We zetten onze deuren open, keren ons 
gebouw binnenstebuiten en trakteren je op 
een heleboel leuke dingen! Een voorstelling op 
een verrassende locatie, een vleugje circus en 
muziek … Beleef en ontdek spelletjes, maak een 
hologram van jezelf en ontdek meteen ons nieuw 
aanbod! We sluiten af met een tuinconcert! Breng 
je picknick en ouders mee! 
Gratis

© Yotanka Baert

© Yotanka Baert
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© Krista Coppens

Laat je verrassen door 

Vanaf nu ook in Dendermonde!
Meer info: www.dendermonde.be
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wat er allemaal  
in de stad te beleven valt! 

Hoi! Hier zijn we weer, de vrienden en vriendinnen van het groen.

Jullie mama’s en papa’s zullen misschien al gehoord hebben dat we op 
zoek zijn naar plaatsen waar we bomen kunnen planten. Als jullie 

zo een plaatsje zouden kennen waar er zeker wat bomen 
mogen komen, dan mag je ons dat laten weten. 

Mocht je in je eigen tuin nog plaats over hebben, dan kan je misschien ook eens nadenken 
over een boom … een speelboom. Onlangs hoorden we daar een mooi verhaaltje van een 
ouder over. Luister maar …

“Ik ging mijn kinderen zoeken in onze tuin. Ze zaten in hun ‘kamp’. Dat is een oude, 
verwaarloosde grote buxusstruik waarin ik binnenin door te snoeien een holte heb kunnen 
maken. Die holte is hun huisje. Op de kale takken binnenin kunnen ze ook wat klimmen. Vaak 
zitten mijn kinderen ook in hun ‘klimbomen’. Dat is een groepje bomen dat ik dicht bij mekaar 
plantte. Ik deed dat omdat me dat natuurlijker leek, niet per se om een speeltuig te maken. 
Ondertussen zijn ze er niet meer uit weg te slaan. Als ik ze niet terugvind in hun kamp of in  
hun klimboompjes, moet ik ze gaan zoeken in hun zelfgemaakte tipi. Mijn kinderen hebben 
getoond dat ze meer houden van levende en groeiende speelconstructies uit levend hout.  
Mijn kinderen zijn natuurlijke fans van ‘speelbomen’.”

Mooi verhaal, niet? We zullen je nog een tip meegeven. Als je graag je ouders overtuigt dat 
er een speelboom in de tuin moet komen, dan kan je vragen om vleugelnoot te planten. 
Zo kunnen mama en papa noten knabbelen en heb jij een boom waar je makkelijk in kan 
klimmen en klauteren.

Spelen 
in het groen
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Dit was de 

jeugdboekenmaand!

Lieve speurderzzzz!

Zijn jullie klaar om deze zzzzomervakantie opnieuw op schattenjacht te gaan 
met mij in Dendermonde? Ik zal jullie het thema al verklappen … Het thema 
van de speurtocht is... SMAAK!

Mmm … Lekkere restjes van rottend vlees of grote sappige drollen. Of nee, 
kleine bedorven stukjes witloof! Het water komt me al in de mond. Proeven 
jullie met mij mee? OK! Kom dan naar het startpunt aan de bibliotheek.   

Zzzzoemende groetjes!
Die schat van een Vlieg

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

Schatten 
    van Vlieg 
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De favoriete museumstukken van 
Dendermondenaars zijn nog steeds te 
bewonderen in het Vleeshuismuseum op 
de Grote Markt. 

Deze keer mag Nancy Leys haar verhaal 
vertellen. Nancy werkt bij de stedelijke 
musea. Ze is daar verantwoordelijk voor 
de communicatie en de vrijwilligers. Ze 
helpt ook bij de ateliers. Misschien heb je 
haar al ontmoet tijdens zo’n workshop.

Haar verhaal: 
Dit stenen hondje viel mij direct op. 
Ik vroeg mij af wat het allemaal had 
meegemaakt. Ik deed wat opzoekingen  
en ontdekte dat dit beeld lang geleden  
op de Belforttoren stond.  

Het heeft vast en zeker veel 
volk zien voorbijkomen. Ik 
heb vaak gewenst dat ik de 
‘klankentapper’ van professor 
Barabas uit Suske en Wiske 
had kunnen lenen. Ik zou er 
veel voor over hebben om de 
verhalen van dit hondje uit zijn 
eigen ‘mond’ te mogen horen!

Iedere keer dat ik in het 
Vleeshuismuseum kom, loop 
ik even naar mijn ‘vriendje’ om 
hem een aai over zijn bolletje te 
geven. Ik hoop dat hij nog lang 
in het museum mag wonen.

Vleeshuismuseum 

Het Huis van het Kind De Kroon 
organiseert het Gezinsfestival voor 
alle gezinnen van Dendermonde.
We nodigen jou graag uit
om samen met je mama en papa
naar campus De Kroon te komen 
tussen 14 en 18 u.

in een nieuw jasje

Dit kan je doen:
• Een leuke zoektocht doorheen De Kroon
• Gekke kapsels 
• Springkasteel 
• De bib trakteert je op heerlijke verhalen
• Een hindernissenparcours uitgewerkt door de 

kindergemeenteraad
• Bouw jij in Lego mee aan Dendermonde? 
• Een knuffel van de Harige Bende om 16.30 u.
• Als afsluiter om 17 u. grappige circusvoorstelling Frida 

Er zijn ook nog allerlei activiteiten voor je jongere  
broer of zus.

Toegang: 1 EUR / gratis met UiTPAS

Meer info?
www.huisvanhetkind-dekroon.be
info@huisvanhetkind-dekroon.be 
of 052-27 27 94

Gezinsfestival
zondag 19 mei



Tettermiddag
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Winnaars 
wedstrijd

Roparun

Op woensdag 22 mei bestuderen we de 
Tettergazet. Hoe leuk vind je deze krant? Wil je 
er iets aan veranderen? Moeten er meer foto’s, 
interviews, spelletjes … in? Wil je dat er ook 
andere informatie in komt? Heb je leuke ideeën 
of wil jij onze nieuwe Tetterreporter worden?  
Hoe ziet jouw ideale Tettergazet er uit?
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Dikke Truiendag
Op dinsdag 12 februari was het Dikke Truiendag. Na de oproep in de 
Tettergazet kregen we heel wat affiches met milieubewuste tips. 
Het was een leuk werk om deze te bekijken en een winnaar te
kiezen. Uiteindelijk koos de Harige Bende voor Victor uit 5b
van de Heilig Hartschool in Sint-Gillis. Dankzij Victor won de klas een 
bezoek van de Harige Bende.

Kom de teams van de Roparun aanmoedigen op zondag 9 juni 
van 19-2 uur tijdens hun doortocht langs Dendermonde. Ze lopen 
helemaal van Parijs naar Rotterdam. Tussen het supporteren 
door kunnen jullie ook zelf actief aan sport doen tijdens de 
sportbeurs van 17-19 uur op de Vlasmarkt. Maak kennis met tal 
van gevechtssporten, speel een wedstrijdje straathockey, probeer 
te scoren in het grote opblaasbare doel of ontdek nog één van 
de vele andere sporten. Je kan ook heel de namiddag springen 
op een springkasteel, verrast worden door een clown of je laten 
schminken. 

22 mei

Gratis 
vieruurtje Droomdag 

communicatie

Zaal  
‘t Sestich

14-17 u.
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Haarbal, Rinocco en Kleine Moes zijn vroeg uit de 
veren, want vandaag is het de grote dag! 

Kleine Moes: Joepie, straks komt Bello ons halen om naar de 
Kazerne te gaan. Ik kan niet wachten om het Ros Beiaard eens in het 
echt te zien.
Haarbal: Ik zou nog niet té blij zijn hoor Kleine Moes …
Kleine Moes: Huh, wat bedoel je daar nu mee?
Rinocco: Heb jij dan niet goed geluisterd naar Bello vorige week? 
Niemand mag het Ros Beiaard zien. 
Haarbal: Inderdaad. Hij staat goed opgeborgen en mag maar 1 keer 
om de 10 jaar door de straten van Dendermonde lopen. 
Kleine Moes: Moh, zo jammer … Wat gaan we daar dan eigenlijk 
doen?
Rinocco: Hé, Kleine Moes, er zat precies een banaan in je oor vorige 
week … Bello heeft toen toch gezegd dat hij iets speciaals zag liggen in 
de Kazerne en dat hij onze hulp nodig heeft om het te verplaatsen.
Kleine Moes: Oooh ja, inderdaad. Kijk, ik zie Bello door het 
raampje. Hij staat al op de Grote Markt op ons te wachten. Snel naar 
beneden!

Samen stappen de vier vrienden richting de 
Kazerne in de Kazernestraat.

Bello: Hier zijn we dan. Achter deze poort staan het Ros Beiaard en 
de drie Reuzen. Maar wij komen voor iets helemaal anders. Snel naar 
binnen vrienden! Vorige week kwam ik hier langs en hoorde ik een raar 
geluid. Ik ging snel eens binnen piepen en zag dan dit …
Kleine Moes: Een groot ei? Pasen is toch al voorbij.
Haarbal: Misschien heeft niemand dit ei gevonden en kunnen wij het 
nu opeten. Het is groot genoeg voor ons viertjes!
Rinocco: Oooh lekker, een roereitje met spek. We moeten alleen nog 
een hele grote pan vinden dan.
Bello: Neen, gekkerds. Dat ei gaan we toch niet opeten. Er komt soms 
geluid uit … Er zit dus iets in.
Kleine Moes: Maar wat zit er dan in dat ei?
Bello: Geen idee, maar één manier om daar achter te komen: het ei 
laten uitkomen!
Haarbal: Maar hoe moeten we dat dan doen? Wij zijn toch geen 
vogels?
Bello: We zullen inderdaad verschillende methodes moeten 
uitproberen. 
Rinocco: Misschien lukt het als we luide muziek opzetten, er water 
over gieten of we doen er allemaal warme stofjes rond?
Bello: We zullen het ei eerst al meenemen. Nadien hebben we tijd 
genoeg om samen voor ons nieuwe ei te zorgen en met een beetje 
geduld zien we onze nieuwe vriend(in) sneller dan gedacht.

De Harige B
ende 

op ontdekking

Bezoek het ei onder andere  
in Sportcentrum Sint-Gillis,  
de bib, de jeugddienst en  
op Boulevart.
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Kalender 
   mei-septe

mber 2
019

JULI
maandag 1 juli 
Joepie, de vakantie begint  
met Apenstaartje, sportkampen  
en Schatten van vlieg

zondag 7 juli
Koetsrondrit

donderdag 11 juli 
Vlaamse feestdag 

zondag 14 juli
Kermis Appels

maandag 15 juli 
Jaarmarkt Appels

zondag 21 juli
Nationale feestdag / Jazz in het Park 

vrijdag 26 juli 
M’Eire Morough Folkfestival

zaterdag 27 juli 
M’Eire Morough Folkfestival

zondag 28 juli 
M’Eire Morough Folkfestival
Rommelmarkt Dendermonde

AUGUSTUS
zondag 4 augustus 
Boonwijkkermis
Koetsrondrit

donderdag 15 augustus  
O.L.V.-Hemelvaart / Vemmekensspoeling

zaterdag 17 augustus
Vemmekensspoeling

zondag 18 augustus
Vemmekensspoeling

maandag 19 augustus
Vemmekensspoeling

zondag 25 augustus 
Kermis Dendermonde-centrum

donderdag 29 augustus 
Katuit

zaterdag 31 augustus 
Jaarmarkt Oudegem

SEPTEMBER
zondag 1 september 
Kermis Oudegem / Bloemencorso /  
Kermis Sint-Gillis

maandag 2 september 
Terug naar school!

vrijdag 6 september
Reuzenstoet Grembergen

zondag 8 september 
Open Monumentendag 

maandag 9 september 
Jaarmarkt Grembergen

dinsdag 10 september
Kermisdinsdag Grembergen

zaterdag 14 september
Jaarmarkt en kermis Schoonaarde

maandag 16 september 
Nieuwe Tettergazet

dinsdag 17 september
Jaarmarkt Baasrode

zondag 22 september 
Boulevart

vrijdag 27 september 
Tetterfeest voor het 1e leerjaar 
  
  

Schoolvakanties

Heb je een cirkel 

rond je hoofd, dan 

mag je een cadeau 

komen afhalen bij de 

jeugddienst!

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), Nele Cleemput (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

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

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

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

woensdag 8 mei 
Inschrijven IBO (-6 jaar)

vrijdag 10 mei
HAAR (2,5+)

woensdag 15 mei 
Inschrijvingen Apenstaartje,  
sportkampen & IBO (+6 jaar)

zondag 19 mei 
Gezinsfestival De Kroon

woensdag 22 mei 
Tettermiddag

woensdag 29 mei
Primeur

donderdag 30 mei 
Hemelvaart, dagje geen school

vrijdag 31 mei
Brugdag, nog een extra dag vakantie!

JUNI
zondag 9 juni 
Roparun

vrijdag 21 juni 
Denderpop

zaterdag 22 juni 
Denderpop / Dorpsfeest Grembergen

zondag 23 juni 
Kermis Sint-Gillis 

maandag 24 juni 
Jaarmarkt Sint-Gillis



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

Week 1
1-2–3–4–5 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

Ruiterkamp
Rijbaan Piet
Leeftijd:  7-16 jaar
Uur:  9-17 u.
Prijs:  externaat 400 EUR  
 (warme maaltijd inbegrepen)
Max. 40 deelnemers. Minstens 8 inschrijvingen.

Tennis
TC Scheldedreef
Mini-, midi-, maxistage vanaf 3 jaar
Uur:  10-12 u. en 12.45-14.45 u.
Prijs:  110 EUR (leden 100 EUR)
Vooropvang vanaf 8.30 u. en naopvang tot  
16.30 u.

Outdoorkamp
Venga
SUP, vlottenbouw, bushcraft, handcraft, 
mountainbike …
Leeftijd:  8-14 jaar
Waar:  ’t Kraaiennest + 2 dagen Sas 
Uur:  9.30-16 u.
Prijs:  105 EUR
Opvang is mogelijk, eenmalig 10 EUR.

Balsportenkamp
Venga
Baseball, basketbal, dodgeball, hockey, kin-ball, 
lacrosse …
Leeftijd:  8-14 jaar
Waar:  ’t Kraaiennest
Uur:  9.30-16 u.
Prijs:  105 EUR
Opvang is mogelijk, eenmalig 10 EUR.

A

Dinsdag 2 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: smoothies maken
We houden een gezond feestje en maken lekkere 
smoothies van fruit.
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  13-15.30 u.
Prijs:  7 EUR

Woensdag 3 juli

Uitstap: Boudewijn Seapark 
We bezoeken de dolfijnen, zeeleeuwen en 
zeehonden en leven ons uit op de attracties. 
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9-18.30 u. (vertrek en aankomst  
 aan de jeugddienst)
Prijs:  20 EUR
Meebrengen: lunchpakket, eventueel een extra 
flesje water en een beetje zakgeld

Donderdag 4 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).

Joepie,  
het aftellen naar de  

zomervakantie kan beginnen!

Tetterpret
Speciaal voor jou is er Tetterpret: alle activiteiten van de zomervakantie zijn 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 aanduiden wat je graag zou 
doen. Toon dit aan je mama of papa want zij weten ook graag wat er allemaal te beleven 
valt deze zomer. Op pagina E 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 15 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.

Workshop: handpoppen
Eerst kijken we naar de voorstelling  
De Wensappel, waarin Tatoe de tovenaar de 
bosbewoners een lesje leert door een gouden 
wensappel te toveren. Daarna maken we zelf 
handpoppen van een lap stof en een stok zodat 
de poppen tot leven komen. 
Leeftijd:  6-10 jaar
Uur:  13-15.30 u.
Prijs:  6 EUR

Vrijdag 5 juli

Workshop: frottage  
(wrijf je tekening)
We gebruiken potlood, wasco en houtskool en we 
wrijven over speciale ondergronden zoals bobbels 
en ribbels. Een speciaal effect gegarandeerd!
Leeftijd:  9-12 jaar
Uur:  9.30-12 u.
Prijs:  5 EUR

Workshop: didgeridoo en 
dotpainting
Je versiert je eigen didgeridoo met de Australische 
verftechniek dotpainting en natuurlijk leer je er 
ook op spelen. 
Leeftijd:  8-12 jaar
Uur:  13-16 u.
Prijs:  6 EUR
Extra:  Draag zeker kleren die vuil mogen  
 worden. De verf die gebruikt wordt,  
 is niet uitwasbaar. 

Vanaf nu ook in Dendermonde!

Meer info: www.dendermonde.be
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Week 2
8-9-10-11-12 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

Dance 4 Life Bootcamp: ‘Why walk, 
when you can Dance and Skip!’
Een waaier aan verschillende dansstijlen en 
nieuwe uitdagingen zoals: modern dance, jazz/
hip-hop, urban techno en rope skipping. Samen 
met GymMAX Dance.
OPGELET! Dit sportkamp heeft plaats in de 
sporthal van Appels, Steenweg van Aalst 41.
Leeftijd: groep 1: 2012-2013-2014
 groep 2: 2010-2011
 groep 3: 2008-2009
 groep 4: 2000-2007
  max. 25 per groep
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. 
Een fantastische mix van de verschillende stijlen 
kunnen de (groot)ouders komen bewonderen 
tijdens de ‘Dance 4 Life’ voorstelling op vrijdag  
12 juli van 14.45-15.45 u.

Mountainbike
De ervaren mountainbikecoaches nemen jullie 
mee naar alle leuke locaties in de buurt om er 
spectaculaire afdalingen, hellingen, bochten en 
technieken onder de knie te krijgen. 
Leeftijd:  geboren tussen 2005 en 2011 
Uur:  9-16 u. 
Prijs:  45 EUR
 een mountainbike huren kost 55 EUR  
 extra, fietshelm inbegrepen.
Meebrengen: iedereen brengt sportieve/
fietskledij mee, bij regenweer regenkledij, tijdens 
een zonnige dag zonnecrème. Fietshelm verplicht!

Captain Sport op wereldreis 
Een leuk uitgedacht sportkamp met educatieve 
thema’s, creatieve knutselmomenten, coole 
nieuwe sporten en unieke springkastelen. Zeg 
‘YES’ tegen een weekje vol fun.
Leeftijd:  3-12 jaar
Uur:  9-16 u. 
 vooropvang vanaf 8 u. en naopvang  
 tot 17 u.
Prijs:  125 EUR (inclusief alle activiteiten,  
 professionele begeleiding,  
 tussendoortjes, onbeperkt drinkwater,  
 verzekering, opvang en een coole  
 Captain Sportbal)
Waar:  Óscar Romerocollege, Sas 38
Meer info: www.captainsport.be/kampen Vrijdag 12 juli

Spel zonder grenzen
We spelen ons te pletter en maken superveel 
plezier! Bij mooi weer laten we ons gaan met 
waterspelletjes. Valt het weer tegen? Geen 
probleem, dan amuseren we ons toch gewoon 
binnen. 
Leeftijd:  vanaf 6 jaar
Uur:  9.30-15.30 u.
Prijs:  10 EUR (drankje inbegrepen)

Week 3
15-16-17-18-19 juli

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

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

Dinsdag 16 juli

Workshop: chant (zing eens een lied)
Zingen dat moet je niet kunnen, niet durven, 
maar gewoon doen. Moeilijk is het niet, leuk dan 
weer wel. We leren een paar nieuwe liedjes en 
ontdekken leuke manieren om samen te zingen 
in verschillende stemmen. 
Leeftijd:  6-9 jaar
Uur:  9-12 u.
Prijs:  5 EUR

Workshop: weetjes-schap
Wil jij de nieuwe Einstein worden? Ben je 
benieuwd wat er gebeurt als je water, een ei en 
azijn met elkaar in contact brengt? Leer allerlei 
testen die je later thuis nog eens kan overdoen!
Leeftijd:  8-12 jaar
Uur:  13-15.30 u.
Prijs:  5 EUR

Woensdag 17 juli

Knutselplezier
We zetten ons creatiefste beentje voor.
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9.30-12 u.
Prijs:  3 EUR

Ruiterkamp
Rijbaan Piet
Leeftijd:  7-18 jaar
Uur:  9-17 u.
Prijs:  internaat 485 EUR (start op zondag  
 om 18 u.), externaat 400 EUR (warme  
 maaltijd inbegrepen)
Internaat max. 20 deelnemers en totaal max. 40 
deelnemers. Minstens 8 inschrijvingen.

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

Dinsdag 9 juli

Themadag: boerderij
Vandaag staan de boer en zijn dieren centraal. 
We knutselen en spelen spelletjes.
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9.30-15 u. 
Prijs:  7 EUR

Woensdag 10 juli

Hoe vettiger, hoe prettiger
We spelen met verf, scheerschuim en alles waar 
we ons vuil mee kunnen maken, als het maar leuk 
is!
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9.30-12 u.
Prijs:  3 EUR

Workshop: beeldhouwen
We gaan aan de slag met beitel en hamer en 
maken een prachtig beeldhouwwerk. 
Leeftijd:  9-12 jaar
Uur:  13-16 u.
Prijs: 5 EUR



C

Workshop: creatief timmeren
Met hamers, hout en spijkers gaan we creatief 
aan de slag.
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  13.30-15.30 u.
Prijs:  5 EUR
Waar:  Sportcentrum Sint-Gillis

Donderdag 18 juli

Reddend zwemmen
Help, iemand verdrinkt! Wat nu?
Leeftijd:  minstens 8 jaar + 100 m brevet
Uur:  10.15-12 u.
Prijs:  6 EUR

Workshop: bouw je eigen raket
Je volgt een ware astronautentraining en leert 
over de stand van de planeten ten opzichte van 
de zon en de andere hemellichamen. Je ontwerpt 
je eigen raket om nadien af te schieten. Hoe hoog 
vliegt die van jou?
Leeftijd:  8-12 jaar
Uur:  13-16 u.
Prijs:  5 EUR

Vrijdag 19 juli

Voetbaldag
Wij willen voetballen, er is niet aan te doen, wij 
worden kampioen!
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9.30-15.30 u.
Prijs:  10 EUR (drankje inbegrepen)

Paardrijden voor mini’s
Rijbaan Piet
Leeftijd:  4-7 jaar
Uur:  9-16 u. 
Prijs:  335 EUR (warme maaltijd inbegrepen)
Maximum 20 deelnemers. Minstens 8 
inschrijvingen.

Week 4
22-23-24-25-26 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
Samen met enkele Dendermondse verenigingen 
maken we iets leuk van deze week.
Leeftijd:  vanaf 6 jaar
Uur:  9.30-12 u. en van 13-15.30 u.
Prijs:  45 EUR

Dinsdag 23 juli

Pimp je fiets
Vlaggetjes, lintjes, bloemetjes of een stoere bike? 
We pimpen samen je tweewieler tot hipste fiets 
van je straat. 
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9-12 u.
Prijs:  4 EUR

Workshop: vogelspinnen
Ga je mee op ontdekkingsreis door de wereld van 
de spinnen? Je kan ze van nabij bekijken en … je 
kan er zelfs eentje op je hand nemen of over je 
arm laten lopen! 
Leeftijd:  7-12 jaar
Uur:  14-16 u.
Prijs:  5 EUR

Woensdag 24 juli

Uitstap: Bobbejaanland
Durf jij in de Typhoon of ga je liever in het 
reuzenrad? Een avontuur beleef je sowieso op de 
meer dan 40 attracties.
Leeftijd:  9-12 jaar
Uur:  8.30-19 u. (vertrek en aankomst aan  
 de jeugddienst)
Prijs:  28 EUR
Meebrengen: lunchpakket, eventueel een extra 
flesje water en een beetje zakgeld

Donderdag 25 juli

Workshop: assemblage
We gaan aan de slag met hout en elektrische 
onderdelen en assembleren (monteren) het tot 
een heus kunstwerk. 
Leeftijd:  9-12 jaar
Uur:  9.30-12 u.
Prijs:  5 EUR

Circus & spelnamiddag
Wil je leren jongleren? Hoe loop je op een touw?
We spelen leuke spelletjes.
Leeftijd:  6-10 jaar
Uur:  13-15.30 u.
Prijs:  6 EUR

Kliminitiatie
Kom onze klimmuur bedwingen.
Leeftijd:  vanaf 11 jaar
Uur:  13-15.30 u.
Prijs:  6 EUR

Vrijdag 26 juli

Themadag: in de lucht
Vlieg door de lucht als een vliegtuig, vogel, 
luchtballon of raket. We knutselen en spelen 
spelletjes. 
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9.30-15 u.
Prijs:  7 EUR

Week 5
29-30-31 juli & 1-2 augustus

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

Creatief en sportmix
Deze week zijn we meer dan alleen sportief en 
geldt de slogan: één voor allen, allen voor één. 
We bouwen niet alleen kampen of boomhutten, 
we bouwen ook teams en zorgen voor een 
uitdagende week.
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

Woensdag 31 juli

Knutselplezier
Verf, papier, scharen, stiften en lijm, we gebruiken 
het allemaal om tot een leuk knutselwerkje te 
komen. 
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9.30-12 u.
Prijs:  3 EUR

Donderdag 1 augustus 

Spel zonder grenzen
We spelen ons te pletter en maken superveel 
plezier! Bij mooi weer laten we ons gaan met 
waterspelletjes. Valt het weer tegen? Geen 
probleem, dan amuseren we ons toch gewoon 
binnen.
Leeftijd:  vanaf 6 jaar
Uur:  9.30-15.30 u.
Prijs:  10 EUR (drankje inbegrepen)

Vrijdag 2 augustus 

Jumpdag, springen is fun 
Ga je mee naar het trampolinepark? We maken er 
ook een fietstocht van.
Leeftijd:  vanaf 8 jaar
Uur:  9-12 u.
Prijs:  10 EUR (drankje inbegrepen)
We gaan met de fiets naar Jump Factory in 
Lebbeke. Helm en fluovestje zijn verplicht.
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Week 6
5-6-7-8-9 augustus 

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

Sportmix & fietsen
Een les over het verkeer, 
fietsbehendigheidsoefeningen, streetsurfen 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. 

Dinsdag 6 augustus

Knutselplezier
Verras je mama of papa met je creatieve 
ontwerpen.
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9.30-12 u.
Prijs:  3 EUR

Workshop: hoe word ik detective?
Wil je proberen om een misdaad op te lossen 
of om een dief te betrappen met eenvoudige 
trucjes? Een workshop rond vingerafdrukken, 
DNA, bewijsmateriaal, geheime codes, speciale 
gadgets …
Leeftijd:  8-12 jaar
Uur:  13-15.30 u.
Prijs:  5 EUR

Woensdag 7 augustus

Een dagje mountainbike 
Leeftijd:  8-14 jaar
Uur:  9.30-15.30 u. 
Prijs:  10 EUR – huren fiets = 15 EUR
 Drankje inbegrepen

Spelletjesvoormiddag
Spelen, spelen, spelen en nog eens spelen. Bij 
goed weer buiten, bij slecht weer binnen. 
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9.30-12 u.
Prijs:  3 EUR

Workshop: katapulten maken
We maken allerlei kleine katapulten, gaan met 
echte katapulten aan de slag en spelen een 
wedstrijd blikken schieten. Wie kan het beste 
richten, heeft het meeste kracht en een goed 
oog?
Leeftijd:  6-9 jaar
Uur:  13-16 u.
Prijs:  5 EUR

Donderdag 8 augustus

Reddend zwemmen
Help, iemand verdrinkt! Wat nu?
Leeftijd:  minstens 8 jaar + 100 m brevet
Uur:  10.15-12 u.
Prijs:  6 EUR

Waterspelletjes
We worden lekker nat met de zotste 
waterspelletjes. Bij slecht weer amuseren we ons 
binnen. 
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  13-15 u.
Prijs:  3 EUR

Vrijdag 9 augustus

Themadag: de wereld
We maken een reis door de wereld langs
verschillende continenten en leren de gekste 
talen. We knutselen en spelen spelletjes.
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9.30-15 u.
Prijs:  7 EUR

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

Danskamp
Dansateljee – verschillende dansstijlen.
Waar: Koninklijk Atheneum, Zuidlaan 3.
Leeftijd:  7-18 jaar (3 leeftijdscategorieën)
Uur:  8-9 u. = onthaal, van 9-15.50 u. dansles,  
 van 16-17 u. opvang
Prijs:  150 EUR
Daguitstap op 7 augustus.
Op vrijdag is er om 16 u. een gezellig 
toonmoment voor de ouders.

Captain Sport en de dappere helden 
Een leuk uitgedacht sportkamp met educatieve 
thema’s, creatieve knutselmomenten, coole 
nieuwe sporten en unieke springkastelen. Zeg 
‘YES’ tegen een weekje vol fun.
Leeftijd:  3-12 jaar
Uur:  9-16 u. 
 vooropvang vanaf 8 u. en naopvang  
 tot 17 u.
Prijs:  125 EUR (inclusief alle activiteiten,  
 professionele begeleiding,  
 tussendoortjes, onbeperkt drinkwater,  
 verzekering, opvang en een coole  
 Captain Sportbal)
Waar:  Óscar Romerocollege, Sas 38
Meer info: www.captainsport.be/kampen

Week 7
12-13-14-15-16 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 van 13-15.30 u.
Prijs:  36 EUR

Dinsdag 13 augustus

Knabbelquiz
Ken jij alle hoofdsteden? Weet je hoe hoog 
de Eifeltoren is? Je zal het snel weten na dit 
vragenrondje. Bij een goed antwoord verdien je 
iets om te knabbelen. 
Leeftijd:  8-12 jaar
Uur:  9.30-12 u.
Prijs:  3 EUR

Pannenkoekenfeestje
We maken zelf pannenkoeken en versieren ze tot 
echte kunstwerkjes. Natuurlijk eten we ze nadien 
ook op. 
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  13-15 u.
Prijs:  5 EUR 

Woensdag 14 augustus

Voetbaldag
Wij willen voetballen, er is niet aan te doen, wij 
worden kampioen!
Leeftijd:  9-12 jaar
Uur:  9.30-15.30 u.
Prijs:  10 EUR (drankje inbegrepen)

Vrijdag 16 augustus

Themadag: reis door de tijd 
We gebruiken de teletijdmachine en maken een 
reis door de tijd. Van de oertijd naar de Grieken 
en Romeinen, naar de Middeleeuwen. Of reis je 
liever naar de toekomst? We knutselen en spelen 
spelletjes.
Leeftijd:  6-12 jaar 
Uur:  9.30-15 u.
Prijs:  7 EUR

Week 8
19-20-21-22-23 augustus

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 van 13-15.30 u.
Prijs:  45 EUR
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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

Hockey
Hockeyclub Dedermonde
Leeftijd:  5-13 jaar
Uur:  9.30-15.30 u.
Prijs:  150 EUR
Vooropvang vanaf 8 u. en naopvang tot 17.30 u.

Ruiterkamp
Rijbaan Piet
Leeftijd:  7-18 jaar
Uur:  9-17 u.
Prijs:  internaat 485 EUR (start op zondag  
 om 18 u.), externaat 400 EUR (warme  
 maaltijd inbegrepen)
Internaat max. 20 deelnemers en totaal max. 40 
deelnemers. Minstens 8 inschrijvingen.

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

Outdoorkamp
Venga
SUP, vlottenbouw, bushcraft, handcraft, 
mountainbike …
Leeftijd:  8-14 jaar
Waar:  ’t Kraaiennest + 2 dagen Sas 
Uur:  9.30-16 u.
Prijs:  105 EUR
Opvang is mogelijk, eenmalig 10 EUR.

Triatlonkamp
Venga
Zwemmen, hardlopen en fietsen. Op een speelse 
en opbouwende manier word je (een beetje) 
een IRONMAN. Trainingen afgewisseld met 
ontspannende activiteiten.
Leeftijd:  10-14 jaar
Waar:  zwembad Olympos
Uur:  9.30-16 u.
Prijs:  105 EUR
Opvang is mogelijk, eenmalig 10 EUR.

Dinsdag 20 augustus

Workshop: ik ben wie jij niet ziet
We gaan op onderzoek naar onze eigen ‘ik’. In een 
experiment met pen en papier laten we maskers 
tot leven komen.
Leeftijd:  6-9 jaar
Uur:  9.30-12 u.
Prijs:  5 EUR

Themaweek: Geklungel in de 
jungle
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

Donderdag 29 augustus

Dag met de burgemeester
Ook deze zomer kan je burgemeester Piet 
Buyse ontmoeten. ’s Avonds is het Katuit maar 
we denken er overdag ook al aan. We doen 
opdrachten, lossen vragen op en natuurlijk 
denken we ook al aan de Ros Beiaardommegang 
van volgend jaar.
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  10-16 u.
Prijs:  gratis
Waar:  jeugddienst, Sas 34

Woensdag 21 augustus

Uitstap: Spruitenbal
Een keitoffe doedag in provinciaal domein De 
Gavers met springkastelen, grimeurs, workshops 
en avontuurlijke attracties. 
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9.30-17 u. (vertrek en aankomst aan de  
 jeugddienst)
Prijs:  7 EUR
Meebrengen: lunchpakket, eventueel een extra 
flesje water en een beetje zakgeld

Donderdag 22 augustus

Knutselplezier
We knutselen erop los!
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  9.30-12 u.
Prijs:  3 EUR

Circus & spelnamiddag
Wil je leren jongleren? Hoe loop je op een touw? 
We spelen leuke spelletjes.
Leeftijd:  6-10 jaar
Uur:  13-15.30 u.
Prijs:  6 EUR

Kliminitiatie
Kom onze klimmuur bedwingen.
Leeftijd:  vanaf 11 jaar
Uur:  13-15.30 u.
Prijs:  6 EUR

Vrijdag 23 augustus

Workshop: homecinema
Knutsel een bioscoop van papier en karton. Teken 
daarna je eigen film. Wordt het een documentaire 
over dieren in de jungle? Een zotte circusstoet of 
hippe modeshow? 
Leeftijd:  7-12 jaar
Uur:  9.30-15.30 u.
Prijs:  8 EUR
Meebrengen: schoenendoos met afneembaar 
deksel

Week 9
26-27-28-29-30 augustus
Op 29 augustus is er geen naopvang. De 
kinderen moeten uiterlijk om 16 uur 
opgehaald worden.
30 augustus is er geen activiteit.

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

Ouderweetjes
Online inschrijven doe je zo:
• Online inschrijven kan vanaf 15 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 15 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.

• Vanaf donderdag 16 mei ben je 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.
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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 jouw kind bij ons terecht van 7 tot 19 u.

Hoe opvang reserveren voor de zomervakantie
2019?

1. Opmaak kinddossier
Heeft jouw 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
Je maakt een account aan op onze webshop.
Registreren doe je via www.dendermonde.be/
kinderopvang. 
Jouw account is pas actief als alle nodige 
documenten voor het kinddossier in orde zijn!

3. Opvang reserveren voor de 
zomervakantie 
Voor kinderen van 2,5-6 jaar
• Online via de webshop vanaf woensdag 8 mei 

vanaf 16 u.
• Of kom langs in IBO Centrum Speelpaleis, 

Gentsesteenweg 1, op woensdag 8 mei van  
16-19 u.

Voor kinderen van 6-12 jaar
• Online via de webshop vanaf woensdag 15 mei 

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

15 mei tussen 17-20 u. IBO-coördinatoren 
helpen jou dan verder!

Heb je hulp nodig? Bel gerust naar een van
de coördinatoren.

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

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

052-47 31 95
• IBO Baasrode De 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

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 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 vuil mogen worden en 
blijven!

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

Waar vinden de sportkampen plaats? (tenzij anders vermeld)
• Sportcentrum Sint-Gillis: kleutersport, sportmix, voetbal,  

themaweek ... en sportactiviteiten van één dag
• Zwembad Olympos, Leopold II-laan 18 a: alle zwemkampen: in de 

prijs is de toegang voor het zwembad inbegrepen.
• Meirdam Sport, St-Onolfsdijk 12 a: bowling
• Op de tennisterreinen van TC Scheldedreef, Scheldedreef: 

tenniskampen en -dagen
• Rijbaan Piet, Schoolstraat 4 (Appels): paardrijden: het internaat 

begint op zondag om 18 u.

Deelnemers:
Kleuters die van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar gaan 
hebben de keuze uit kleutersport of alle sportkampen vanaf 6 jaar.
• Kleutersport: volgens het aantal beschikbare lesgevers (+ 10 per 

lesgever)
• Sportmix en aanverwanten: volgens het aantal beschikbare 

lesgevers (+ 14 per lesgever)
• Watergewenning en leren zwemmen: maximum 6 per lesgever
• Reddend zwemmen: 8 per lesgever

Activiteiten van derden
Onderstaande activiteiten zijn van derden. Inschrijvingen en 
inlichtingen enkel bij de organisatie zelf.
• Danskamp Dansateljee: dansateljeeteam@gmail.com
• Hockey: www.dmon.be
• Paardrijden: www.rijbaanpiet.be, info@rijbaanpiet.be,  

0475-67 06 10
• Tennis: inschrijven minstens 14 dagen op voorhand:  

www.scheldedreef.be
• Venga - sportkampen: http://venga.be/zomerkampen,  

info@venga.be
• Captain sport: www.captainsport.be/kampen.

Vanaf nu ook in Dendermonde!

Meer info: www.dendermonde.be

DE VOORDEELKAART VOOR UW VRIJE TIJD
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Speelbeesten gezocht!
Vakantie: tijd om buiten te ravotten! Hou je ervan om te spelen in je 
buurt? Ben je dol op (gezelschaps)spelletjes? Speel je graag voetbal 
of badminton? Of wil je liever geschminkt worden in een griezelig 
monster, schattige dalmatiër of vrolijke clown? Ook bij de animatoren 
van Vollen Bak kriebelt het al. Daarom komen ze langs met een 
bakfiets vol speelmateriaal!

Waar en wanneer?
De Vollen Bak strijkt verschillende keren neer op de pleintjes in de 
wijken Keur, Donck-Vlotgras, Sint-Jorisgilde, Boonwijk en Hof ten 
Rode. Dit telkens van 14u tot 16u30.
Prijs: gratis
Wie: iedereen is welkom. Zowel de kinderen uit de wijk, ouders, 
vriendjes en vriendinnetjes, oma en opa of vrolijke buurtbewoners. 
Als er maar gespeeld wordt!
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: 8 juli tot 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 euro (ter plekke 
te betalen, vieruurtje inbegrepen)
Meebrengen: Speelkledij en drankje
Info: www.speelpleintoeter.be, speelpleintoeter@gmail.com, 
vind ‘speelplein Toeter’ leuk op Facebook.
Zomerlijn: 0470-66 68 52 en 0471-33 25 11 

De locatie van het speelplein ligt bij het schrijven van deze krant nog 
niet vast. Zodra die vastligt, wordt dit gecommuniceerd via  
www.speelplaneet.net en  
www.facebook.com/speelpleindespeelplaneet/.  
Mailen voor info kan naar  
speelpleinspeelplaneet@gmail.com.

Mobiele speelpleinwerking Vollen Bak
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Speelplein  De Speelplaneet
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Kom deze zomer op donderdag naar de Grote Markt. 
Wij verrassen jou met een avondprogramma boordevol 
activiteiten! Alle animatie is gratis. 

De perfecte afsluiter van de zomer is zoals altijd de 
Reuzenommegang Katuit op donderdag 29 augustus vanaf  
20 uur.

Benieuwd naar meer? Bekijk dan zeker de brochure ‘UiT in 
Dendermonde zomer 2019’. Deze valt in jouw brievenbus in de 
maand juni. Hierin vind je alle info terug.

   Zomerse animatie 

Na Apenstaartje  is er 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 SUP, songwriter en stop motion. Als je  
12 jaar bent kan je zowel aan Apentaartje als YOU.th deelnemen. Alle 
activiteiten en info daarover vind je via www.dendermonde.be/youth. 
Vind ook zeker onze  Jeugddienst Dendermonde leuk en blijf zo op 
de hoogte van al het nieuws van de jeugddienst.  

YOU.TH

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


