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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 & Nele Cleemput
p.a. Franz Courtensstraat 11

9200 Dendermonde

Kleine Moes: Pas op, het ei breekt!
Haarbal: Oei! Zal ik lijm gaan halen? 
Rinocco: Maar neen, het wil zeggen dat we eindelijk onze nieuwe 
vriend(in) gaan ontmoeten.
Kleine Moes: Ooh, zo spannend!
Bello: Misschien kunnen we een feestje geven voor onze nieuwe 
vriend(in).
Rinocco: Super goed idee. Ik zal het huis versieren met vlaggetjes.
Haarbal: Ik zal snel een taart bakken, een grote chocoladetaart.
Kleine Moes: Mmmmm, lekker!

Plots breekt er een groot stuk van het ei. Snel staan de 4 vrienden rond 
het ei.

Haarbal: Ik zie al een klein stukje! Het heeft een lange witte staart.
Kleine Moes: Misschien is het een paard?
Rinocco: Nee, dat denk ik niet. Een paard past toch niet in dat ei? 
Bello: We kunnen misschien helpen met een stukje af te breken?
Haarbal: Ja, goed idee!
Bello: Ooh, nu zie ik iets rood! 
Haarbal: Zou het een papegaai zijn? 
Kleine Moes: Heb jij ooit al zo een grote papegaai gezien met een 
staart?
Haarbal: Nee, maar,... 
Rinocco: Het is rood en wit. Weten jullie waaraan  
mij dat doet denken?

Kleine Moes: Een paddenstoel?!
Rinocco: Nee slimpie, denk nog eens na!
Bello: Dat zijn de kleuren van Dendermonde.
Rinocco: Juist!
Haarbal: Wow, kijk nu, het ei is volledig gebroken!
Kleine Moes: Hallo?
Roefel: Hallo! 
Rinocco: Wie ben jij?
Roefel: Ik ben Roefel!
Haarbal: Wat een toffe naam!
Bello: Die naam wisten we toch al. We hebben die samen met de
kinderen uit het eerste leerjaar gekozen.
Rinocco: Oh ja, juist.
Haarbal: Welkom Roefel! We houden speciaal voor jou een feestje, 
mét taart!
Roefel: Joepie, leuk! 
Kleine Moes: Zeg Roefel, hoe was dat daar in dat ei?
Roefel: Lekker warm, ik heb zo goed geslapen!
Haarbal: Was het daar ook niet heel donker?
Roefel: Ja, dat wel, maar dat vond ik eigenlijk niet zo erg.
Rinocco: Haarbal, haal jij de taart? Dan kunnen we beginnen feesten.
Haarbal: Komt eraan!
Bello: Smakelijk!

In de Tettergazet van mei konden jullie lezen dat de Harige Bende een ei vond. Dat ei hebben  
Kleine Moes, Haarbal, Rinocco en Bello goed verzorgd. Ze wikkelden er een groot deken rond  

om het warm te houden. Af en toe zetten ze eens luide muziek op om het wakker te proberen 
maken. Na lang wachten hoorde de Harige Bende plots een geluid uit het ei komen.  
Dat werd steeds luider en luider, het ei werd groter en groter en opeens, een barst!



Bij IBO Schoonaarde kwam het 
gezelschapsspel ‘Hippo Hap’ 
helemaal tot leven. 4 groepjes 
namen het tegen elkaar op in 
dit spannende spel. Elk groepje 
bestond uit iemand die op een 
skateboard lag en zo veel mogelijk 
balletjes moest vangen, iemand die 
het skateboard in de juiste richting 
duwde en iemand die de ballen 
telde. Dolle pret verzekerd!

Ken jij ook dat heerlijk gevoel van een leuke droom  
te hebben? Het liefst van al wil je nooit meer wakker worden.  
Stel je voor dat er een knop bestaat waarbij je kan kiezen waarover je droomt. Waarover zou 
jij dan willen dromen? We vroegen het aan enkele kinderen van IBO Boonwijk.

Hippo Happen
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Tristan (7 jaar): “Ik hou van katjes en in mijn droom slapen er 
superveel katjes bij mij in bed. Ik wil ook nog dromen dat ik superveel 
Pokémonkaarten heb, want die zijn supercool!”

Tino (9 jaar): “Ik wil dromen dat er veel centen onder mijn stapelbed 
liggen waar ik alles mee kan kopen.”

Lilly-Jo (6 jaar): “Zwemmen zonder bandjes, dat zou leuk zijn.”

Devin (11 jaar): “Ik wil dromen dat ik superrijk ben,  
rondrijd in een Ferrari en een reuzegrote tv met 
PlayStation heb.” 

William (8 jaar): “Ik eet supergraag taart en  
ijs, ik wil dat dus graag eten in mijn droom.”

Maurice (6 jaar): “In mijn droom zouden er 
vleesetende dino’s zijn en een andere dino die 
koning wil worden.”

Lars (9 jaar): “Ik droom dat ik van de Sint een 
Drift Rider krijg.”

Nino (10 jaar): “Ik hoop in mijn droom de film ‘It’ 
te zien want nu mag dat nog niet van papa omdat 
ik te jong ben.”

Jorben (8 jaar): “Ik droom van een coole auto  
en zombies. Ik ben al eens in het vuur  
gevallen in mijn vorige dromen.” 

Over dromen en zo…
Over dromen en zo…



Vlieg in 
  CC Belgica

Ontdek onze waanzinnige voorstellingen, 
knotsgekke doe-activiteiten en neem je 
vriendjes en ouders mee!
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Zondag 1 december – 19 u. 
Un poyo Royo (8+)
Twee gespierde mannen nemen het tegen elkaar 
op. Van kop tot teen bestuderen ze elkaar en gaan 
ze elkaar te lijf. Ze vechten er op los tot ze buiten 
adem zijn als twee dolle honden. 

Woensdag 15 januari – 15 u.
Plastic Bertrand (4+) 
Bertrand is van plastic. Bertrand wil echter alles 
zijn, behalve plastic. Bertrand wil écht zijn. Zoals 
François, zijn houten stoel. Of zoals Angelique, de 
donzen diva badjas. Met schijnbaar alledaagse, 
stomme dingen en veel liefde voor vermomming 
wordt dit een bijzonder fantasievolle voorstelling.

Zondag 2 februari – 15 u. 
De Piepkes (5+) 
De Piepkes zijn drie rare muzikanten met onder 
andere Roland en Sioen. Samen brengen ze 
kinderliedjes uit eigen nat, waarbij ze geen 
onderwerp uit de weg gaan. Dit alles vanuit de 
wetenschap dat kinderen niet moeten worden 
betutteld. Maar dat zij, nog beter dan volwassenen, 
weten wat belangrijk is.
Van 13 tot 15 u.: workshop De uitvinders. Vind zelf 
leuke woorden uit! 

© Paola Evelina 2014

© Franky Verdickt

© Thomas Dhanens

Vrijdag 14 februari – 19 u. 
Raspoetin, wie niet weg is, 
is gezien (8+) 
Aan het hof van de laatste Tsaar, Nicolaas II, 
gonst het van de geruchten en halve complotten. 
Middelpunt van dit alles is de ‘bezeten monnik’ 
Raspoetin. Sommigen vinden hem leuk, anderen 
haten hem, maar hij wordt vooral door iedereen 
gevreesd. 

© Evy Ottermans

Hoe koop je 
een ticket?
Vergeet je ticket niet tijdig te reserveren! Dat 
kan via 052-20 26 26 of info@ccbelgica.be.

Meer informatie, beelden én leuke filmpjes 
vind je op  www.ccbelgica.be.

Zondag 8 december – 15 u.
Saperlipopette (6+)

Een oude man houdt 
zich stil in zijn kamer. Hij 
leeft zijn dagen in zwart-
wit en grijs. 
Ineens staat er een 
meisje voor zijn deur. 
Zomaar. Ze staat op 
springen. Speels, zot en 
onbezonnen. Vol kleur 
en sterrenstof. 

Zondag 15 december – 15 u.
Modders (7+) 
Moeders zijn de beste, ze zijn grappig en hebben 
altijd de beste bedoelingen. Maar moeder zijn 
is soms ook gewoon ontzettend moeilijk. Lach 
samen met je mama en oma om alle herkenbare 
situaties.

KROKUSKAMP 
Maandag 24 tot vrijdag 28 februari  
van 9 tot 16 u. (Opvang mogelijk van 8 tot 17 u.)

Speel je thuis de pannen van het dak? Kom mee uitblinken op het toneel. 
Maak je eigen versie van het Ros Beiaardverhaal en maak kennis met allerlei 
delen van theater. Wees de ster in een schitterende eindvoorstelling en 
amuseer je vooral rot! 

85 EUR voor de hele week of 21,25 EUR met een UiTPAS aan kansentarief. 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

© Danny Wagemans
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Maak lekkere wentelteefjes als kerstontbijt.  
(recept voor vier personen)

Dit heb je nodig: 
• 4 eieren 
• 4 eetlepels melk 
• een snuifje kaneelpoeder 
• 1 theelepel vanille-extract 
• 1 eetlepel stroop 
• 12 sneetjes brood
• 4 eetlepels ongezouten boter 
• poedersuiker 
• een uitsteekvormpje bijvoorbeeld  

in de vorm van een ster 

Zo maak je wentelteefjes: 
1. Doe de eieren, melk, kaneel, het vanille-extract en de stroop  

in een kom en klop met een garde alles door elkaar.
2. Leg de broodsneetjes op een plank en steek sterretjes uit met een 

vormpje. 
3. Vraag aan je mama of papa om een pan met anti-baklaag op een 

middelhoog vuur te zetten en de helft van de boter hierin te bakken.
4. Haal de broodsterren met beide kanten door het eimengsel. 
5. Bedek de bodem van de pan met de sterren en laat ze gedurende  

1 minuut goudbruin worden. 
6. Draai de sterren om en laat de andere kant goudbruin worden. 
7. Doe opnieuw boter in de pan en bak de overige sterren. 
8. Bestuif de sterren met poedersuiker en giet de stroop erover. 
Smakelijk!

Dit recept en andere winterse gerechten vind je terug in het boek 
‘Feest in de keuken! Winterse gerechten voor kinderen’. 
Leen het in de bib en test ook de andere gerechten uit.

HO HO HO, 

 Bibliotheek | Kerkstraat 111 | 052-46 81 00 | bibliotheek@dendermonde.be

BIEBLO
Vind jij het soms lastig om een leuk boek voor jouw leeftijd te vinden 
in de bib? Snuister je véél te lang tussen de boekenrekken of op de 
computer? Dan hebben wij goed nieuws voor jou! Sinds kort vind je op 
iedere computer en tablet in de jeugdafdeling de toepassing ‘Bieblo’. Het 
enige wat je moet doen is je leeftijd aanduiden en een keuze maken uit 9 
thema’s: 
• vriendschap
• sport
• detective
• liefde
• magie

• andere culturen
• dieren
• humor 
• oorlog historisch 

Een boek vinden in de bib was nog nooit zo makkelijk! 

heerlijk die geur 
   van wentelteefjes! 

© Annie Rigg - ‘Feest in de Keuken! Winterse recepten voor kinderen’
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Jaarlijks, op 16 oktober, wordt de World Restart a Heart Day 
(wereldreanimatiedag) georganiseerd. Zo wil men iedereen informeren
over hoe je iemand met een hartstilstand kan helpen.
In ons land zijn er 30 plotse hartstilstanden per dag! Vaak gebeurt dat 
op openbare plaatsen en dikwijls weten de omstaanders zoals familie, 
vrienden, buren … niet wat te doen. Door deze dag te organiseren, 
kunnen de overlevingskansen vergroot worden en zouden er heel veel 
levens gered kunnen worden.

Op jonge leeftijd een reanimatieopleiding krijgen, is zoals leren 
zwemmen of met de fiets rijden. Je vergeet niet snel hoe dat moet. 
Daarom leerden alle kinderen uit het 6e leerjaar van de Dendermondse 
scholen hoe ze moeten reanimeren tijdens een cursus in Sportcentrum 
Sint-Gillis.

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

Deze keer mag Charo Reper haar verhaal doen. 
Charo werkt bij de communicatiedienst van de stad 
en is zo wat opgegroeid bij Dendermonde Rugby 
Club. Ze koos voor een oude foto van de club.

Vleeshuismuseum 
in een nieuw jasje

Haar verhaal:
Mijn oog viel meteen op deze rugbyfoto. 
Deze zwart-witfoto toont echt het 
ruige en stoere van de sport. Het is 
ontroerend om de spelers in die oude 
truitjes en hun strakke broekjes te zien. 
Het doet me denken aan vroeger, toen 
ik zelf als 6-jarige startte met rugby. 
Dan was de club nog veel kleiner! 
Ondertussen is het de grootste club van 
Vlaanderen. Vanaf mijn 15 jaar speelde 
ik bij het damesteam, de Gazellen. Ik 
heb ook bij de nationale ploeg gespeeld 
en ben jeugdtrainer geweest. Nu speel 
ik bij Berlare. Ik ga vaak op bezoek 
bij mijn oude club en voel me er nog 
steeds thuis. Ik zie ook dat ouders van 
jeugdspelers sterk betrokken zijn. Ze 
helpen tijdens activiteiten en sommigen 
spelen zelfs bij het veteranenteam. Cool, 
toch?! Het mooie aan rugby is dat het 
een sport voor iedereen is, jong/oud, 
dik/dun, meisje/jongen. Voor iedereen is 
er een plaatsje in het team!

"World Restart
a Heart Day" 
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Kerstvakantie 
• Sportdienst       
• Jeugddienst  
• Dit doen we samen

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

Tijdens de kerstvakantie hoef jij je  
niet te vervelen. Doe 1 van onderstaande 
activiteiten en schrijf je in via  
www.dendermonde.be/inschrijven of  
kom langs bij de jeugd- of sportdienst.

23-27-30 december + 3 januari
Kleutersport
Leeftijd: alle kleuterklassen 
Uur: 9.30-12 u.
Prijs: 7 EUR/DAG

Sportmix
Leeftijd:  vanaf 6 jaar
Uur:  9.30-15.30 u.
Prijs:  9 EUR/DAG

Sportmix & ijsschaatsen
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur: 9.30-15.30 u.
Prijs: 14 EUR/DAG

Heb je een cirkel rond je 

hoofd, dan mag je een 

cadeau komen afhalen 

bij de jeugddienst!

In oktober vonden in de lagere scholen van 
Dendermonde verkiezingen plaats voor de 
kindergemeenteraad. Op 14 november werden de 
kindergemeenteraadsleden voor de eerste keer 
verwelkomd in het Stadhuis door schepen van jeugd 
Nele Cleemput. 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 
leden van de kindergemeenteraad kennismaken met de 
werking van een stad. Ze zullen ook workshops volgen en 
organisaties bezoeken.

Vrijdag 3 januari
IJsschaatsen
Vertrek Sportcentrum Sint-Gillis met de bus naar 
Lebbeke.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Uur:  9.30-12 u.
Prijs:  5 EUR (huur schaatsen, drankje en  
 vervoer inbegrepen)

Dikke 
Truiendag
Op dinsdag 11 februari 2020 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 11 februari naar 
school met een rolkraag, een wollen trui 
of wikkel je in een fleecedekentje. Sta met 
de klas even stil bij de opwarming van de 
aarde en maak de grappigste foto die je 
maar kan bedenken in het thema  
Dikke Truiendag. Mail je foto naar 
tettergazet@dendermonde.be en win  
een bezoekje van de Harige Bende.

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

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

Meer info:
• sportdienst: Van Langenhovestraat 203a, 
0521-21 06 12, sportdienst@dendermonde.be
• jeugddienst: Sas 34, 052-21 20 93,  
jeugddienst@dendermonde.be

Maandag 23 december
Kerstfilm: The Polar Express
Terwijl een jongen in slaap probeert te vallen, 
hoort hij het geluid van een trein, The Polar 
Express. Hij twijfelt even maar springt toch op de 
trein. Zo beleeft hij samen met andere kinderen 
een onvergetelijk avontuur op weg naar de 
fabriek van de Kerstman. Stap jij mee op de trein 
voor de rit van je leven? 
Leeftijd:  6-12 jaar
Uur:  14-16 u.
Prijs:  3 EUR
Locatie: jeugddienst

Kindergemeenteraad 

Inschrijven voor  
de krokus-en paasvakantie  
kan vanaf 29 januari 2020.



Kerstvakantie 
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Kom helemaal in de sfeer van het Ros 
Beiaard. Steek het paardje in elkaar 
of help de vier Heemskinderen het Ros 
Beiaard te vinden.

Wil je nog meer spelletjes doen? 
Klik en print ze van  
www.rosbeiaard.be/4kids

ros beiaarddoolhof
help de vier heemskinderen 

om het ros beiaard terug te vinden
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BENODIGDHEDEN: SCHAAR
   4 SPLITPENNEN
   DIK PAPIER

Knip uit en kleef het 

op dik papier zodat 

je Ros sterk genoeg is.
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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), 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 communicatie) • 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

Kalender december 2019 -
maart 2020

Schoolvakantie

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

DECEMBER
zondag 1 december
Nieuwe Tettergazet die je nu  
aan het lezen bent
Un poyo Royo (8+)

dinsdag 3 december
Internationale dag van mensen  
met een beperking

donderdag 5 december
Zet je schoentje klaar /  
Internationale vrijwilligersdag

vrijdag 6 december
Cadeautjes van de Sint! 

vrijdag 7 december 
Opening geboortebos Grembergen

zondag 8 december
Saperlipopette (6+) / Kerstmarkt 
Dendermonde-centrum / Wereldlichtjesdag

dinsdag 10 december
Dag van de mensenrechten

zondag 15 december
Modders (7+) 

maandag 23 december
Film The Polar Express / sportkamp

dinsdag 24 december
Kerstavond

woensdag 25 december
Kerstmis 

vrijdag 27 december
Sportkamp

maandag 30 december
Sportkamp

JANUARI
woensdag 1 januari
Gelukkig Nieuwjaar!

vrijdag 3 januari
Sportkamp / IJsschaatsen

maandag 6 januari
Driekoningen 

woensdag 15 januari
Plastic Bertrand (4+)

zaterdag 18 januari
Circus Katoen (8+)

donderdag 30 januari
Gedichtendag

zondag 2 februari
Lichtmis: Joepie, pannenkoeken eten!
De Piepkes (5+) 

dinsdag 11 februari
Dikke truiendag

vrijdag 14 februari
Raspoetin, wie niet weg is, is gezien (8+)

zondag 23 februari
Carnaval Baasrode

maandag 24 februari
Begin krokusvakantie en  
Krokuskamp Theaterlab

zondag 1 maart
Carnaval Dendermonde/  
Nieuwe Tettergazet


