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Bij het lezen van deze krant zijn er misschien al regels veranderd. Maar toen deze krant geschreven werd, moesten Haarbal, 
Rinocco, Kleine Moes en Roefel zich (net zoals jij) houden aan bepaalde regels door het coronavirus. Welke regels er nu zijn, 
vraag je maar eens aan je mama of papa!

Kleine Moes: Hey, waarom zijn jullie allemaal zo triestig?
Rinocco: Heb jij dat dan niet gehoord?
Kleine Moes: Wat?
Roefel: De Ros Beiaardommegang kan niet doorgaan!
Kleine Moes: Ach, natuurlijk dat wist ik wel. Maar dat was 
de beste beslissing. Door de regels tijdens de coronaperiode 
konden de mensen die de Ommegang in elkaar steken niet 
samenkomen. Zo kon de stoet niet goed voorbereid worden en 
alles moet toch perfect zijn?
Haarbal: Ja, dat is waar. Maar moeten we nu nog 10 jaar 
wachten om het Ros Beiaard te zien?
Rinocco: Nee! Volgend jaar op 30 mei gaat de Ros 
Beiaardommegang door.
Haarbal: Oh, oef! 
Roefel: We kunnen dus terug aftellen, dat is leuk!
Kleine Moes: Dat is waar. En in IBO centrum was er al een 
Ros Beiaardfeest. Want daar kwamen twee Heemskinderen op 
bezoek. Je kan in deze krant het verslagje lezen.

Rinocco: Haarbal, zit jij nu weer koeken te eten. Je wordt een 
beetje dik!
Haarbal: Sorry! Maar doordat ik niet meer naar de sportclub 
kan, heb ik veel minder beweging. Anders kan ik zo veel eten 
als ik wil omdat ik sport.
Kleine Moes: Het is toch niet omdat je niet naar de sportclub 
kan gaan dat je niet kan bewegen?!
Roefel: Inderdaad, bewegen en een frisse neus halen, blijft 
belangrijk.
Haarbal: Ok, maar alleen wat gaan wandelen is ook maar saai. 
Ik praat dan en niemand zegt iets terug.
Rinocco: Wij kunnen toch met jou gaan wandelen?
Haarbal: Mag dat, moeten we geen afstand houden?
Kleine Moes: Ja, dat mag. Wij wonen samen in de toren van 
het Stadhuis en zijn een gezin. Wij mogen samen naar buiten 
als we maar genoeg afstand houden van de andere mensen.
Haarbal: Oh, super! Gaan we dan nu wandelen?
Roefel: Ja! En je kan deze zomer trouwens weer helemaal fit 
worden, Haarbal.
Haarbal: Hoezo?

Rinocco: Dan zijn er weer sportkampen in Sportcentrum  
Sint-Gillis!
Haarbal: Oh ja, maar het moet nu ook niet altijd sport zijn hé.
Kleine Moes: Dan kan je ook naar de jeugddienst gaan om 
bijvoorbeeld te knutselen.
Roefel: Of naar het speelplein. Een hele dag spelen is ook goed 
om fit te blijven.
Rinocco: Haarbal, je vindt al die info in de Tetterpret!
Haarbal: Ok, ik voel mij al veel beter!
Kleine Moes: Top! Vergeet je wel je handen niet te wassen? 
Want al die chocolade van die koeken is niet proper!
Roefel: Inderdaad en je handen wassen is altijd belangrijk, 
niet enkel als er een virus is.
Haarbal: Goed goed, ik doe het meteen.

Roefel: Gaan we dan nu wandelen?
Rinocco: Ja! We kunnen langs het woonzorgcentrum passeren 
en daar eens zwaaien naar de oudere mensen.
Kleine Moes: Goed idee, want ze krijgen daar geen bezoek.
Haarbal: Ja, dat is waar. Anders maken we ook enkele 
tekeningen voor hen.
Roefel: Top idee! En we kunnen dat blijven doen. Het is niet 
omdat het nu een moeilijke periode is dat de oudere mensen 
daar niet altijd graag post krijgen. Er wonen mensen die zich 
af en toe wat eenzaam voelen dus zo kunnen we tonen dat we 
altijd aan hen denken.
Kleine Moes: Dat is waar Roefel, want ben jij toch een 
slimmerik! 

Na de wandeling

Rinocco: Amai, dat was leuk. Maar ik ben wel moe nu.
Haarbal: Ik heb er zelfs wat honger van gekregen.
Kleine Moes: We kunnen niet op restaurant gaan maar we 
kunnen eten laten brengen?
Roefel: Goed idee! 
Haarbal: Ja, lekker!

De Harige Bende tijdens de coronatijd



Ros Beiaardfeest 

Ondertussen weten we dat de Ros 

Beiaardommegang niet zal doorgaan. We zullen 

er een jaartje op moeten wachten, maar tellen 

nu al vol spanning af naar 30 mei 2021! 

Op 21 februari kwamen de twee jongste

Heemskinderen, Stan en Lander Cassiman, langs 

in IBO Centrum voor een groot Ros Beiaardfeest! 

De zaal werd omgetoverd tot het ‘Cassiman

paleis’.  

In de voormiddag voerden de kinderen allerlei 

opdrachten uit zoals zo hoog mogelijk springen, 

zo fier mogelijk de bal gooien en hoog in een 

toren zitten zoals de familie Cassiman op het 

paard zal zitten.

Na al dat spelen was het tijd om de buikjes 

te vullen. De kinderen volgden de heerlijke 

geur van Dendermondse paardenworstjes met 

frietjes. Daar hebben ze van gesmuld! Ze aten op 

zelfgemaakte onderleggers van het Ros Beiaard. 

Morsen was dus niet zo erg. 

In de namiddag werden de kinderen echte 

ridders. Ze knutselden zwaarden en harnassen 

en stapten al zingend door de gangen van het 

IBO. Ze zongen zo luid dat ze het tot in Aalst 

hoorden.

Een dag om nooit te vergeten! 
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De Harige Bende tijdens de coronatijd



Lederbewerking 

Je kan in het museum bekijken hoe schoenen vroeger 

werden gemaakt. Daarna kan je zelf aan de slag met 

stukjes leder. Sinds januari 2020 staat dit atelier 

natuurlijk in het teken van het Ros Beiaard en kan 

je een superleuk paardenhoofdje maken. Je kan 

dit dan gebruiken als sleutelhanger of als te gekke 

halsketting.
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Een dag uit het leven van juffrouw begijnVerkleed als begijntje ga je op stap in het Begijnhof. Je mag op 

bezoek in het huis van de grootjuffrouw. Je stapt binnen in een 

begijnhofhuisje. Je ziet een kamer in het oude ziekenhuis en je 

bewondert de kruidentuin. Dit is een atelier om nooit meer te 

vergeten!

Museumhoekje

Winnaar 
Dikke Truiendag

Op 11 februari was het Dikke Truiendag. In 
de Tettergazet van december deden we een 
oproep om een leuke foto te maken samen met 
je klas. Heel wat klassen stuurden een toffe foto 
door. Na lang twijfelen koos de Harige Bende de 
foto van het eerste leerjaar uit GBS De Schakel 
in Baasrode. Haarbal, Kleine Moes, Rinocco en 
Roefel zullen de prijs overhandigen aan de 
kinderen.

Ben jij met je klas al een workshop bij de musea komen 
volgen? We tonen je er hier nog twee uit ons aanbod.
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#project9200: samen - straf - stromen 
is de titel van het meerjarenplan 2020-2025. In dit plan staan de ideeën van de gemeenteraad (bestuurders van onze stad)  
voor de komende 6 jaar. In deze editie van de Tettergazet geven we uitleg bij werven 5, 6 en 7. Wil je alle details weten?  
Neem dan een kijkje op www.dendermonde.be/project9200 en kom te weten wat de stad allemaal voor jou doet.

VERSTERKEN VAN HET VERENIGINGSLEVEN
Er wordt veel geld uitgegeven aan de 
gebouwen waar je sport, speelt en cultuur 
opsnuift. Daarvoor worden er regels 

opgemaakt want met al dat geld mag je niet 
zomaar alles doen wat je wilt. Als je de rebus 
oplost, weet je hoeveel geld er is om het 

verenigingsleven  
te versterken.

VEILIG FIETSEN
De stad wil ervoor zorgen dat kinderen meer 
met de fiets naar school kunnen. Daarvoor 
is er een plan opgemaakt met verschillende 
routes die je veilig van huis naar school en 
terug brengen.

Moet je ergens snel zijn? Dendermonde en 
de rest van de provincie Oost-Vlaanderen 
hebben de oplossing gevonden! Net zoals de 
autosnelwegen is er in Dendermonde iets 
nieuws aangelegd en er komen er nog.  

Op die manier geraak je met de fiets  
heel snel op een andere bestemming!  
Wat zoeken we?  
Los de rebus op en  
je kent het antwoord.

VERSTERKING SPORTINFRASTRUCTUUR
Sport jij in de sporthal van ……....................…. 
(los de rebus op voor het antwoord)? 
Dan hebben wij leuk nieuws voor jou. De 
oude sporthal gaat weg en er komt een 
gloednieuwe!

Ook voor de sporters van Sportcentrum 
Sint-Gillis is er goed nieuws. Rond het 
Sportcentrum zal je nog meer kunnen 
sporten omdat er nieuwe terreinen bij 
komen. Nog meer sportplezier dus!

p=m +       k=j+n

+    b=sn +       r=w

g +        a=e +      +       -e -d

Oplossingen: 1 miljoen, fietssnelwegen, Grembergen

GEZINS-
FIETSTOCHT

A  FAMILY  THAT  BIKES  TOGETHER ,

STAYS  TOGETHER

10 km aan plezier

1-31 mei, 2020

Kroonveldlaan 40, 

9200 Dendermonde

ELKE DAG 
WEEK  VAN  DE  OPVOEDING

 

 

NEEM  DEEL  EN  MAAK

KANS  OP  EEN  LEUKE

PRIJS !

De week van de opvoeding staat voor de deur
en dit jaar zorgt De Kroon voor een primeur.
Fiets jij graag samen met je gezin?
Doe mee aan onze fietstocht en win!
Een leuke opdracht hier en daar
en voor je het weet is die 10 km klaar!

Wanneer? Tussen 1 en 31 mei 
Waar?  Start aan campus De Kroon (Kroonveldlaan 40)
Voor wie? Ouders met kinderen
Prijs?  Gratis
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Maak kennis  

met De Reporters

Naam:   Geike Geldof

Ik ben jarig op:  8 december

School:  HEHAschool Sint-Gillis

Hobby(‘s):  Chiro en dansen

Welke huisdieren heb je en wat is de naam ervan?  

twee konijnen (V
lekje en Luna) en twee ki

ppen

Favoriete vak op school:   wero en wisk
unde 

Wat wil je later worden:  juf of iets w
aar creativiteit

 aan te pas kom
t

Mijn lievelingstelevisieprogramma’s zijn: 

#LikeMe, De Mol, Blind Getrouwd en Down the road

Ik luister liefst naar muziek van:   #LikeMe

Ik eet het liefst:   wraps en all
es met rijst

Ik krijg de slappe lach van:  grapjes maken
 met mijn vrien

dinnen aan tafe
l

Deze superkracht zou ik willen hebben:  onzichtbaar ku
nnen vliegen

Favoriete spel voor in de grote vakantie:  bosspel op Chirokamp

Ik ben Reporter omdat:  ik mijn creat
iviteit erin kwij

t kan

Dit wil ik nog zeggen aan de lezers van de Tettergazet:   geloof in wa
t 

je doet en als j
e iets graag wi

l, moet je er 20
0% voor gaan!

Naam:   Fien Suy
Ik ben jarig op:  18 november 
School:  Visitatieschool Baasrode
Hobby(‘s):  programmeren (CodeFever), dansen,
 zingen, Chiro 
Welke huisdieren heb je en wat is de naam ervan?  

ik heb er geen, maar wil graag een kat of een konijn 
Favoriete vak op school:   muzo  
Wat wil je later worden:  juf
Mijn lievelingstelevisieprogramma’s zijn: 

F.C. De Kampioenen 
Ik luister liefst naar muziek van:   #LikeMe 
Ik eet het liefst:   macaroni
Ik krijg de slappe lach van:  kriebelen 
Deze superkracht zou ik willen hebben:  vliegen
Favoriete spel voor in de grote vakantie:   

 Monopoly, Ticket to Ride, buiten spelen
Ik ben Reporter omdat:  ik creatief ben en 
 omdat ik graag nieuwe dingen ontdek
Dit wil ik nog zeggen aan de lezers van de Tettergazet:  

 geniet van alle leuke dingen die je mag of kan doen

Naam:   Tibo Coene
Ik ben jarig op:  24 augustus
School:  SV| Gijzegem
Hobby(‘s):  cello spelen, Scouts, gamen, tekenenWelke huisdieren heb je en wat is de naam ervan?  2 dwerghamsters: Pickels en Andalouse

Favoriete vak op school:   wiskunde  
Wat wil je later worden:  dat weet ik niet Mijn lievelingstelevisieprogramma’s zijn: Thuis, |edereen beroemd  

Ik luister liefst naar muziek van:  Rammstein, 2Cellos Ik eet het liefst:   chips
Ik krijg de slappe lach van:  grapjes 
Deze superkracht zou ik willen hebben:  vliegenFavoriete spel voor in de grote vakantie:  FortniteIk ben Reporter omdat:  ik graag gedichten/teksten schrijf Dit wil ik nog zeggen aan de lezers van de Tettergazet:   Geniet van de coronavakantie!

Naam:   Ellie Grace Leeman Andersson

Hobby(‘s):  lezen, d
aar kan ik

 uren mee 
bezig  zijn

, 

 ik vergee
t dan  zel

fs soms t
e eten of 

te slapen.

Welke huisdieren heb je en wat is de naam ervan?  

ik heb geen
 huisdier 

maar ik  z
ou wel gra

ag 1 hebbe
n maar mi

jn mama n
iet

Favoriete vak op school:   muzo, t
urnen, com

puterles e
n spelling 

 

Wat wil je later worden:  journalis
t 

Mijn lievelingstelevisieprogramma’s zijn: 

 ik heb gee
n lieveling

sprogramm
a, ik kijk 

naar alles
 

Ik eet het liefst:   frietje
s

Ik krijg de slappe lach van:  bloopers 

Deze superkracht zou ik willen hebben:  super sl
im  zijn

Favoriete spel voor in de grote vakantie:   

 buiten sp
elen met m

ijn vriende
n of famil

ie en  zelf
 spelletjes

 bedenken

Ik ben Reporter omdat:  ik graag
 aan de le

zers wil la
ten weten

 wat er

 gebeurt i
n Dendermonde

. Omdat nu d
e Tetterga

zet een be
etje te vo

lwassen

 is, wil ik
 dat het d

e kinderen
 boeit. 

Dit wil ik nog zeggen aan de lezers van de Tettergazet:  

 ik vind p
esters ech

t niet oké
!
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SPEELHOEK
Hoe heette de keizer in het verhaal van Ros Beiaard?

Hoeveel deelgemeentes heeft Dendermonde?

Geef de naam van de oudste reus van Dendermonde.

Hoeveel mensen dragen het Ros Beiaard?

Geef de naam van een rivier in Dendermonde.

Wat gebeurt er met het Ros Beiaard aan het einde  
van het verhaal?

Om de hoeveel jaren gaat het Ros Beiaard uit? 

Geef de naam van een de kleinste reus.

Wat is de voornaam van de burgemeester van 
Dendermonde?

In welke maand gaat het Ros Beiaard uit?

Hoe heten de mannen die onder het Ros Beiaard lopen?

Als je alles goed hebt, verschijnt de naam van de nar die het Ros Beiaard begeleidt. 

B P K I B J E D S P S I U H D A T S

U E T M T C O R O S B E I A A R D X

R T P A A R D E N W O R S T E N U O

G S C Q G D S E E L V P O K U R N L

E E K J I L E D N E I R V D N I K D

M K G Q T V T L V Y E B W P W L L E

E E Y O E I I B A D G C I N N Y N N

E L C C W N R C O L S Y H E O S E D

S L S S S E H O A Q F R E I T V Z E

T A M E G G R G U R J M P A O B U R

E K O N E D C H V U I J Y A U E E P

R U S U H M Q R R K E S E L L W R O

H E E M S K I N D E R E N V E R E P

N M U E S U M S I U H S E E L V D L

S E J T O O P N J I L E M R E H L Q

B E R F G O E D R I J T C G J S I U

V L Y T G E V A N G E N I S S I G Y

D G E G H J V V T B E L F O R T C X

BELFORT
BURGEMEESTER
DENDERPOP
ERFGOED
GEVANGENIS
GILDEREUZEN
HEEMSKINDEREN
HERMELIJNPOOTJES
KALLEKESTEP
KINDVRIENDELIJK

KOPVLEES
PAARDENWORSTEN
ROOD
ROSBEIAARD
STADHUIS
UNESCO
VLAAIEN
VLEESHUISMUSEUM
WIT 

M er hermelijnpootjes tussen het parket en het 
Justitiepaleis (via de Beurzestraat) op de grond 
staan? Rechters dragen een hermelijnen pels en de 
pootjes verwijzen daar naar. Ga eens zoeken.

M Dendermonde op de werelderfgoedlijst van Unesco 
staat: Ros Beiaard, de drie historische gildereuzen 
Indiaan, Mars, Goliath en hun ommegangen! 

M de specialiteit in Dendermonde  
kopvlees en paardenworsten  
zijn.

WOORDZOEKER

WIST JE DAT…
Naam:   Ellie Grace Leeman Andersson

Hobby(‘s):  lezen, d
aar kan ik

 uren mee 
bezig  zijn

, 

 ik vergee
t dan  zel

fs soms t
e eten of 

te slapen.

Welke huisdieren heb je en wat is de naam ervan?  

ik heb geen
 huisdier 

maar ik  z
ou wel gra

ag 1 hebbe
n maar mi

jn mama n
iet

Favoriete vak op school:   muzo, t
urnen, com

puterles e
n spelling 

 

Wat wil je later worden:  journalis
t 

Mijn lievelingstelevisieprogramma’s zijn: 

 ik heb gee
n lieveling

sprogramm
a, ik kijk 

naar alles
 

Ik eet het liefst:   frietje
s

Ik krijg de slappe lach van:  bloopers 

Deze superkracht zou ik willen hebben:  super sl
im  zijn

Favoriete spel voor in de grote vakantie:   

 buiten sp
elen met m

ijn vriende
n of famil

ie en  zelf
 spelletjes

 bedenken

Ik ben Reporter omdat:  ik graag
 aan de le

zers wil la
ten weten

 wat er

 gebeurt i
n Dendermonde

. Omdat nu d
e Tetterga

zet een be
etje te vo

lwassen

 is, wil ik
 dat het d

e kinderen
 boeit. 

Dit wil ik nog zeggen aan de lezers van de Tettergazet:  

 ik vind p
esters ech

t niet oké
!

door e e n

Geschreven

Reporter

door e e n

Geschreven

Reporter
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Kalender
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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: lokaal bestuur • Ontwerp Haarbal, Rinocco, Kleine Moes en Roefel: Glenn D’Hondt, www.eugene-and-louise.be • Vormgeving en druk: Van der Poorten

Heb je een cirkel 

rond je hoofd, 

dan mag je een 

cadeau komen 

afhalen bij de 

jeugddienst!

mei - september 2020

 schoolvakantie

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

zaterdag 4 juli
Taptoe

zondag 5 juli
Taptoe

zaterdag 11 juli
Vlaamse feestdag 

zondag 12 juli
Koetsrondrit

zondag 19 juli
Kermis Appels

maandag 20 juli
Jaarmarkt Appels

dinsdag 21 juli
Nationale feestdag    
Jazz in het Park 

AUGUSTUS
zondag 2 augustus
Boonwijkkermis

zondag 9 augustus
Koetsrondrit

zaterdag 15 augustus
O.L.V.-Hemelvaart    
Vemmekensspoeling

donderdag 20 augustus
Dendermondse avond

zaterdag 22 augustus
Kermis Dendermonde-centrum

donderdag 27 augustus
Katuit

SEPTEMBER
dinsdag 1 september
Terug naar school!

zaterdag 5 september
Jaarmarkt Oudegem

zondag 6 september
Kermis Oudegem 
Bloemenstoet 

vrijdag 11 september
Reuzenommegang Grembergen 

zondag 13 september
Kermis Grembergen 
Open Monumentendag 

maandag 14 september
Jaarmarkt Grembergen

woensdag 16 september
Nieuwe Tettergazet

zaterdag 19 september
Jaarmarkt Schoonaarde
10 jaar bibliotheek 

zondag 20 september
Boulevart    
Kermis Schoonaarde & Baasrode

dinsdag 22 september
Jaarmarkt Baasrode

woensdag 23 september
Scholencross

vrijdag 25 september
Tetterfeest voor het 1e leerjaar 

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

woensdag 13 mei
Inschrijvingen Apenstaartje,  
sportkampen & IBO (+6 jaar)

zaterdag 16 mei
Begin Week van de Opvoeding

donderdag 21 mei
Hemelvaart, dagje geen school

vrijdag 22 mei
Brugdag, nog een extra dag vakantie!

JUNI
maandag 1 juni
Pinkstermaandag = dagje verlof

zondag 28 juni
Kermis Sint-Gillis 

maandag 29 juni
Jaarmarkt Sint-Gillis

JULI
woensdag 1 juli
Joepie, de vakantie begint
met Apenstaartje en sportkampen
Zoektocht Schatten van Vlieg  
tot 31 augustus.

Wegens de coronacrisis zijn alle activiteiten onder voorbehoud .
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Tetterpret
• Sportdienst    • Jeugddienst    • Dit doen we samen    • activiteiten van derden

Joepie, 
het aftellen naar de zomervakantie 

kan beginnen!
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 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 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 13 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.

WEEK 1
1-2-3 juli 

 KAPOENTJESSPORT
 2,5-3 jaar
 9-12 u. 
 24 EUR

 KLEUTERSPORT
 4-6 jaar
 9-16 u. 
 36 EUR

 SPORTMIX
 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 36 EUR

Woensdag 1 juli

 WORKSHOP:  
GEKKE DIEREN VAN MOUSSE
Laat je fantasie werken en snij uit mousse gekke 
fantastische dieren.

 6-12 jaar
 10-12 u.
 6 EUR

 HOE VETTIGER, HOE PRETTIGER
We zijn niet bang om ons vuil te maken en spelen 
met verf, bloem … Als het maar vuil en vooral 
plezant is!

 6-12 jaar
 13-16 u.
 5 EUR
 reservekledij en eventueel zakje om vuile 

kleren in te steken.

Donderdag 2 juli

 KNUTSELPLEZIER
 6-12 jaar
 9-12 u.
 5 EUR

 WORKSHOP: THERMOMETER MAKEN
Hoe warm wordt het vandaag? Een 
technologieworkshop waarin je zelf een 
thermometer maakt.

 9-12 jaar
 13-16 u.
 6 EUR

Vrijdag 3 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. 

 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 12 EUR

WEEK 2
6-7-8-9-10 juli

 KAPOENTJESSPORT
 2,5-3 jaar
 9-12 u. 
 40 EUR

 KLEUTERSPORT
 4-6 jaar
 9-16 u.
 60 EUR

 SPORTMIX & HOCKEY
 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 60 EUR

A



BB

 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.

 sporthal Appels (Steenweg van Aalst 41)
 groep 1: 2014-2015

 groep 2: 2011-2012-2013
 groep 3: 2008-2009-2010
 groep 4: 2004-2007

 9-16 u. (opvang voor het kamp vanaf 8.30 u. 
en na het kamp tot 16.30 u.)

 65 EUR, T-shirt inbegrepen. Die beschilderen 
we samen. 

Een fantastische mix van de verschillende stijlen 
kunnen de (groot)ouders komen bewonderen 
tijdens de ‘Dance 4 Life’ voorstelling op vrijdag  
10 juli van 15-16 u.

Dinsdag 7 juli
 VOETBALDAG

Wij willen voetballen. Er is niets aan te doen, wij 
worden kampioen!

 6-12 jaar
 9-16 u.
 12 EUR

Woensdag 8 juli
 THEMADAG: TOUR DE FRANCE

We maken een fictieve rondrit door Frankrijk en 
leren heel wat troeven kennen over het land van 
zonnebloemen en wijn.

 6-12 jaar
 9-16 u.
 15 EUR

Donderdag 9 juli
 UITSTAP: PAIRI DAIZA

We gaan met de bus naar het dierenpark. Daar 
bewonderen we onder andere beren, papegaaien en 
koala’s. En natuurlijk bezoeken we ook de panda’s.

 6-12 jaar
 8.30-19 u. (vertrek en terug aan jeugddienst)
 35 EUR
 lunchpakket, eventueel een extra flesje 

water en een beetje zakgeld

Vrijdag 10 juli
 THEMADAG: KABOUTERS

Alles staat in het teken van deze  
kleine wezens. We knutselen  
en spelen spelletjes.

 6-12 jaar
 9-16 u.
 10 EUR

 PAARDRIJDEN
 Rijbaan Piet
 7-16 jaar
 9-17 u.
 400 EUR (warme maaltijd inbegrepen)

max. 40 deelnemers. Minstens 8 inschrijvingen.

 TENNIS
Mini-, midi-, maxistage vanaf 5 jaar

 TC Scheldedreef
 10-12 u. en 12.45-14.45 u.
 115 EUR (leden 105 EUR)

Voor- en naopvang mogelijk

WEEK 3
13-14-15-16-17 juli

 KAPOENTJESSPORT
 2,5-3 jaar
 9-12 u. 
 40 EUR

 KLEUTERSPORT
 4-6 jaar
 9-16 u.
 60 EUR

 KAMP GILLIS
Camouflagetechnieken, klimmen, 
survivalrun, oriëntatieloop, vuur maken, 
teambuildingactiviteiten, exotische lekkernijen, 
kortom de meest avontuurlijke week van deze 
vakantie.

 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 60 EUR

Dinsdag 14 juli
 WORKSHOP: STIKKEN

Je leert je eigen vilten tas stikken en maakt 
een hippe lichtjesslinger. Wij zorgen voor al het 
materiaal. Je hoeft nog niet te kunnen stikken.

 6-12 jaar
 9-12 u.
 25 EUR

 WORKSHOP: ANIMATIEFILM
Altijd al eens een animatiefilm willen maken? 
Dit is je kans! We bedenken samen een scenario. 
Wie graag tekent, haalt zijn potlood boven. Ben je 
niet zo’n tekenaar, dan knip je de foto’s uit. Hoe 
gekker de foto’s en tekeningen, hoe leuker het 
filmpje wordt! En dan brengen we het tot leven …

 8-12 jaar
 13-16 u.
 6 EUR

Woensdag 15 juli
 BOWLEN

 6-10 jaar 11-16 jaar
 10-12 u. 13-15 u.
 12 EUR
 zakgeld voor een drankje (geen eigen 

drankjes meebrengen).

 SPELMIDDAG
We spelen verschillende spelletjes. Bij goed weer 
buiten, bij slecht weer binnen.

 6-12 jaar
 13-16 u.
 5 EUR

Donderdag 16 juli
 REDDEND ZWEMMEN

Help, iemand verdrinkt! Wat nu?
 minstens 8 jaar + 100 m brevet
 10.15-12 u.
 6 EUR

 WORKSHOP: KUNSTAUTOMATA MAKEN
We bouwen een gek trillend apparaatje dat 
helemaal zelf tekeningen maakt. Je leert over 
trillingen, massaverdeling, evenwicht en soldeert 
zo een robotkunstwerk in elkaar.

 6-10 jaar
 13-16 u.
 6 EUR

Vrijdag 17 juli
Normaal stond er een uitstap naar KID ROCK 
op het programma maar het festival werd 
ondertussen geannuleerd door de coronacrisis.

 TENNIS
Mini-, midi-, maxistage vanaf 5 jaar

 TC Scheldedreef
 10-12 u. en 12.45-14.45 u.
 115 EUR (leden 105 EUR)

Voor- en naopvang mogelijk

 BOERDERIJKAMP 
Maak kennis met de dieren, de moestuin en 
de producten van de boerderij. Speel in de 
inloopweide en speeltuin, bouw een kamp, rij met 
de voertuigjes. Of help de stallen uitmesten en 
leer koken.

 geboren in 2014, 2015 of 2016
 9-16 u.
 200 EUR (warme maaltijd, gezond 10-uurtje 

en zoet 3-uurtje inbegrepen)

WEEK 4
20-21-22-23-24 juli
Geen activiteiten op 20 en 21 juli

 KAPOENTJESSPORT
 2,5-3 jaar
 9-12 u. 
 24 EUR

 KLEUTERSPORT
 4-6 jaar
 9-16 u.
 36 EUR

 CREATIEF EN SPORTMIX
Deze week zijn we niet alleen sportief maar ook 
avontuurlijk. Je leert de kneepjes van het vak om 
zonder zorgen te overleven in een groot bos. We 
zijn ook creatief met bloemen. 

 vanaf 6 jaar
 9-12 u. en 13-16 u.
 36 EUR
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WEEK 5
27-28-29-30-31 juli

 KAPOENTJESSPORT
 2,5-3 jaar
 9-12 u. 
 40 EUR

 KLEUTERSPORT
 4-6 jaar
 9-16 u.
 60 EUR

 VOETBAL
 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 65 EUR

 TURNEN, ATLETIEK EN BALSPORTEN
Samen met enkele Dendermondse verenigingen 
maken we iets leuks van deze week.

 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 60 EUR

 WATERGEWENNING
 2,5-6 jaar
 9-9.30 u. (geen diploma watergewenning of 

eendje)
 9.30-10 u. (minstens diploma zeepaardje)

 30 EUR

 LEREN ZWEMMEN
 vanaf 6 jaar
 9.15-10 u. (1e groep)

 8.30-9.15 u. (indien 1e groep volgeboekt is)
 45 EUR

Dinsdag 28 juli
 WORKSHOP: STRING ART

Met een houten plankje, potloden, nagels, hamers 
en touw maken we een levendig kunstwerk. 

 9-12 jaar
 9.30-12 u.
 6 EUR

 KNUTSELPLEZIER
 6-12 jaar
 13-16 u.
 5 EUR

Woensdag 29 juli
 WORKSHOP: BOETSEREN

We gaan op een creatieve manier aan de slag 
met klei en ontdekken de vele mogelijkheden die 
klei te bieden heeft. Uiteindelijk creëren we een 
prachtig beeld dat een heel verhaal vertelt.

 8-12 jaar
 10-12 u.
 6 EUR

 KLIMINITIATIE
Kom onze klimmuur bedwingen.

 vanaf 11 jaar
 13-16 u.
 6 EUR

Donderdag 30 juli
 WORKSHOP: WAT ALS

Wat als jij de baas van de wereld was? Wat als 
mensen een staart hadden? Wat als …? Een vraag 
die ons laat dromen. We maken scènes vanuit de 
vraag ‘Wat als…?’ We brainstormen, improviseren 
en sleutelen aan de scènes tot we ze perfect 
vinden.

 6-9 jaar
 9-12 u.
 6 EUR

 WORKSHOP:  
KOFFER VAN LETTERS EN KRABBELS
In deze workshop gooien we de taal van 
woorden en de taal van beelden door elkaar. Er 
is een koffer met letters en krabbels. We doen 
activiteiten die gebaseerd zijn op 1 letter. Bij de 
A spelen we bijvoorbeeld alfabetspelletjes, de B 
staat voor beeldende spelletjes met woorden. Er 
is de S van stripverhaal en de P van poëzie en 
portret ...

 9-12 jaar
 13-16 u.
 6 EUR

Vrijdag 31 juli
 THEMADAG: VIVA ESPAÑA

Spanje, het land van tapas, zon, zee, strand, 
Salvador Dalí, Pablo Picasso en nog zoveel meer. 
Ontdek het allemaal. Ja, ook leer je tapas maken 
en vooral proeven!

 6-12 jaar
 9-16 u.
 15 EUR

 BOERDERIJKAMP
Maak kennis met de dieren, de moestuin en 
de producten van de boerderij. Speel in de 
inloopweide en speeltuin, bouw een kamp, rij met 
de voertuigjes. Of help de stallen uitmesten en 
leer koken.

 geboren in 2011, 2012, 2013 of 2014
 9-16 u.
 200 EUR (warme maaltijd, gezond  

10-uurtje en zoet 3-uurtje inbegrepen)

WEEK 6
3-4-5-6-7 augustus

 KAPOENTJESSPORT
 2,5-3 jaar
 9-12 u. 
 40 EUR

 KLEUTERSPORT
 4-6 jaar
 9-16 u.
 60 EUR

 SPORTMIX & FIETSEN
Een les over het verkeer, fietsbehendigheids-
oefeningen en fietstochtjes. We maken van deze 
week een echt fietsavontuur.

 vanaf 6 jaar
 9-16u.
 60 EUR
 eigen fiets en helm. De fietsen kunnen 

de hele week in het magazijn van het                     
Sportcentrum blijven staan. 

Dinsdag 4 augustus
 KNUTSELPLEZIER

 6-12 jaar
 9-12 u.
 5 EUR

 CIRCUS & SPELNAMIDDAG
Wil je leren jongleren? Hoe loop je op een touw? 
We spelen leuke spelletjes.

 6-10 jaar
 13-16 u.
 6 EUR

Woensdag 5 augustus
 EEN DAGJE MOUNTAINBIKE 

 8-14 jaar
 9-16 u. 
 12 EUR – mountainbike huren 15 EUR extra 

(fietshelm inbegrepen)

 THEMADAG: DIEP IN DE ZEE
We duiken de zee in en ontdekken wat er onder 
water allemaal te beleven valt. We knutselen en 
spelen spelletjes. 

 6-12 jaar
  9-16 u.
 10 EUR

Donderdag 6 augustus
 JUMP DAG

Springen is FUN. Ga je mee  
naar het trampoline park?  
We maken er ook een fietstocht van.

 vanaf 8 jaar
 9-12 u.
 12 EUR (drankje inbegrepen)

We gaan met de fiets naar Jump Factory in 
Lebbeke. Helm en fluovestje zijn verplicht.

 KNUTSELPLEZIER
 6-12 jaar
 13-16 u.
 5 EUR
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Vrijdag 7 augustus
 WORKSHOP: WATERWEZENS

We maken een 3D-waterwezen in een bokaal. 
Eerst leer je over het leven op de bodem van 
de oceaan. Daar zwemmen en kruipen heel wat 
bizarre wezentjes die je zeker zullen inspireren. 
Knutsel daarna je eigen waterwezentje met 
boetseerklei en stop het in een bokaal.

 6-12 jaar
 9-12 u.
 6 EUR

 SNOEPJESFUN
We knutselen met snoep en creëren  
kunstwerken die we daarna opeten.

 6-12 jaar
 13-16 u.
 5 EUR

 TENNIS
Mini-, midi-, maxistage vanaf 5 jaar

 TC Scheldedreef
 10-12 u. en 12.45-14.45 u.
 115 EUR (leden 105 EUR)

Voor- en naopvang mogelijk

WEEK 7
10-11-12-13-14 augustus

 KAPOENTJESSPORT
 2,5-3 jaar
 9-12 u. 
 40 EUR

 KLEUTERSPORT
 4-6 jaar
 9-16 u.
 60 EUR

 SPORTMIX, KRIJGSKUNSTEN & ATLETIEK
Verschillende Dendermondse sportverenigingen 
zorgen ervoor dat jij kan proeven van enkele 
krijgssporten.

 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 60 EUR

 MOUNTAINBIKE
We crossen op en rond Sportcentrum Sint-Gillis.  
Daarnaast zal je, afhankelijk van de leeftijds-
groep, archery tag spelen, zwemmen, kampen 
bouwen, bosspelletjes doen …

 geboren tussen 2006 en 2012
 9-16 u.
 60 EUR –mountainbike huren 65 euro extra, 

fietshelm inbegrepen.
 sportieve kledij, eventueel fiets- of regen-

kledij. Fietshelm verplicht. Lunch en drankje 
in drinkbus.

Dinsdag 11 augustus
 REDDEND ZWEMMEN

Help, iemand verdrinkt! Wat nu?
 minstens 8 jaar + 100 m brevet
 10.15-12 u.
 6 EUR

 WORKSHOP: LIVE STRIPVERHAAL
Breng je dromen tot leven tijdens het maken van 
je eigen stripverhaal. Kruip in de huid van jouw 
favoriete personage tijdens live striptekenen met 
camera in de hand.

 9-12 jaar
 13-15.30 u.
 6 EUR

Woensdag 12 augustus
 SPELVOORMIDDAG

Spelletjes spelen, ravotten, plezier maken …  
Bij goed weer buiten, bij slecht weer binnen.

 6-12 jaar
 9-12 u.
 5 EUR

 WORKSHOP: MEDITATIE
Kom uit je comfortzone en leer 
meditatieoefeningen. We zorgen voor een 
spannende uitdaging waardoor je maar al te 
graag meedoet. We bewegen en gebruiken 
klanken om te leren focussen.

 6-12 jaar 
 13-16 u.
 7 EUR

Donderdag 13 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. 

 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 12 EUR

 DANSKAMP
Dansateljee – verschillende dansstijlen

 Koninklijk Atheneum (Zuidlaan 3)
 7-18 jaar (3 leeftijdscategorieën)
 8-9 u. onthaal, van 9-15.50 u. dansles, van 

16-17 u. opvang
 160 EUR

Daguitstap op 12 augustus.
Op vrijdag is er om 16 u. een gezellig 
toonmoment voor de ouders.

WEEK 8
17-18-19-20-21 augustus

 KAPOENTJESSPORT
 2,5-3 jaar
 9-12 u. 
 40 EUR

 KLEUTERSPORT
 4-6 jaar
 9-16 u.
 60 EUR

 SPORTMIX
 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 60 EUR

 WATERGEWENNING
 2,5-6 jaar
 9-9.30 u. (geen diploma watergewenning of 

eendje)
 9.30-10 u. (minstens diploma zeepaardje)

 30 EUR

 LEREN ZWEMMEN
 vanaf 6 jaar
 9.15-10 u. (1e groep)

 8.30-9.15 u. (indien 1e groep volgeboekt is)
 45 EUR

Dinsdag 18 augustus
 VOETBALDAG

Wij willen voetballen. Er is niet aan te doen,  
wij worden kampioen!

 6-12 jaar
 9-16 u.
 12 EUR

Woensdag 19 augustus
 UITSTAP: SPRUITENBAL

Een keitoffe doedag in domein De Gavers 
met springkastelen, lasershooting, minigolf, 
muurklimmen, boogschieten, ravotten op het 
strand, je laten schminken …

 6-12 jaar
 9.30-17 u. (vertrek en aankomst aan de 

jeugddienst)
 8 EUR
 lunchpakket en eventueel zwemkledij, een 

extra flesje water en een beetje zakgeld.

Donderdag 20 augustus
 WORKSHOP: BUCKET DRUMMING

We leren drummen op emmers. Je zal versteld 
staan welke klanken die kunnen produceren. 
 Je leert basisritmes, maar er is natuurlijk ook 
ruimte voor improvisatie en eigen inbreng.

 8-12 jaar
 10-12 u.
 6 EUR

 CIRCUS & SPELNAMIDDAG
Wil je leren jongleren? Hoe loop je  
op een touw? We spelen leuke spelletjes.

 6-10 jaar
 13-16 u.
 6 EUR

 KLIMINITIATIE
Kom onze klimmuur bedwingen.

 vanaf 11 jaar
 13-16 u.
 6 EUR
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Trek er op UiT  
met UiTPAS
Zomeromruilvoordeel  
Jeugd en Sport

SPINNER 

15 PUNTEN!

Meer info: dendermonde.be/UiTPAS

Vrijdag 21 augustus
 THEMAVOORMIDDAG: BACK TO SCHOOL

Nog even en je moet weer je boekentas maken. 
De ene kijkt er naar uit, de andere wil liever 
langer vakantie. Maar over 1 ding zijn jullie het 
waarschijnlijk eens: je pennenzak, kaftpapier en 
sleutelhangers moeten er goed uitzien! We zorgen 
ervoor dat 1 september voor jou een topdag wordt!

 6-12 jaar
 9-12 u.
 5 EUR

 GEKKE KAPSELS
We gaan aan de slag met  
elkaars haar en maken er  
met onder andere kleurspray,  
speldjes en gel kunstwerken van.

 6-12 jaar
 13-16 u.
 5 EUR

 HOCKEY
 Hockeyclub Dendermonde
 5-13 jaar
 9-16 u.
 150 EUR

Voor- en naopvang mogelijk

 TENNIS
Mini-, midi-, maxistage vanaf 5 jaar

 TC Scheldedreef
 10-12 u. en 12.45-14.45 u.
 115 EUR (leden 105 EUR)

Voor- en naopvang mogelijk

 PAARDRIJDEN
 Rijbaan Piet
 7-16 jaar
 9-17 u.
 400 EUR (warme maaltijd inbegrepen)

Max. 40 deelnemers. Minstens 8 inschrijvingen.

 OUTDOORKAMP VENGA
SUP, vlottenbouw, bushcraft, handcraft, 
mountainbike ...

 8-14 jaar
 ’t Kraaiennest (Rootjensweg 76)  

+ 2 dagen aan Sas 
 9-16 u.
 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.

 10-14 jaar
 Zwembad Olympos
 9-16 u.
 105 EUR

Opvang is mogelijk, eenmalig 10 EUR

WEEK 9
24-25-26-27-28 augustus
Op 27 augustus is er geen naopvang. De 
kinderen moeten uiterlijk om 16 uur opgehaald 
worden. 28 augustus zijn er geen activiteiten.

 KAPOENTJESSPORT
 2,5-3 jaar
 9-12 u. 
 32 EUR

 KLEUTERSPORT
 4-6 jaar
 9-16 u.
 48 EUR

 TOVEREN 
De sportdienst, jeugddienst, SAMWD, KASK en 
bib maken er samen een creatieve week van. 

 vanaf 6 jaar
 9-12 u. en 13-16 u.
 60 EUR

Donderdag 27 augustus
 DAG MET DE BURGEMEESTER

Ook deze zomer kunnen jullie weer op stap met 
onze burgemeester Piet Buyse. Wat er op het 
programma staat, verklappen we nog niet. 

 6-12 jaar
 gratis

 OUTDOORKAMP VENGA
SUP, vlottenbouw, bushcraft, handcraft, 
mountainbike …

 8-14 jaar
 ’t Kraaiennest (Rootjensweg 76)  

+ 2 dagen aan Sas 
 9-16 u.
 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.

 10-14 jaar
 Zwembad Olympos
 9-16 u.
 105 EUR

Opvang is mogelijk,  
eenmalig 10 EUR



FF

Ouderweetjes
Toen deze brochure werd gedrukt, hadden 
we nog geen idee hoe de coronacrisis zou 
evolueren. We raden iedereen aan om online in 
te schrijven. Indien de maatregelen versoepeld 
zijn, ben je welkom bij de sportdienst. Zo niet, 
vragen we de maatregelen op te volgen en te 
respecteren. Enkel online inschrijven is dan 
mogelijk. Voor personen die een voordeeltarief 
hebben met de UiTPAS houden we enkele 
plaatsen vrij. Zij kunnen inschrijven en direct 
betalen na het opheffen van de maatregelen. 
Blijf via www.dendermonde.be/coronavirus op 
de hoogte van concrete en recente informatie 
over de coronamaatregelen en de invloed 
hiervan op de inschrijvingen. Of check de 
Facebookpagina van de jeugd- en sportdienst.

M Online inschrijven kan vanaf 13 mei om 17 u. 
via www.dendermonde.be/inschrijven of je 
kan van 17-20 u. terecht bij de sportdienst. 

M Een goede tip: registreer je al op voorhand 
op de webshop, dan gaat het inschrijven veel 
vlotter. 

M Vanaf donderdag 14 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.

M Telefonisch of via mail inschrijven kan niet.
M Er is vooropvang vanaf 7 u. en naopvang tot 

19 u. Je betaalt hiervoor 1 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.

M Bij terugbetaling van een activiteit werken 
wij met waardebonnen. Deze zijn enkel te 
verzilveren bij de dienst zelf en niet online.

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

M Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen 
hun boterhammen opeten onder toezicht van 
de animatoren.

M 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.

M 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.

Speelplein De Speelplaneet 

 GBS De Toverboon, ingang Robert Ramlotstraat

 van 6 juli tot en met 21 augustus. Geen werking  

op 21 juli!

 9-17 u. (halve dag 9-12 u. of 13-17 u.)(voor- en  

naopvang van 7.30-18 u.)

 4-14 jaar

 2,50 EUR voor een halve dag, 5 EUR voor een hele dag, 0,50 EUR per 

begonnen half uur voor- en naopvang, inschrijven ter plaatse.

 (reserve)speelkledij en drankje. Lunchpakket als je een hele dag komt. 

Breng de eerste keer dat je komt een ingevulde medische fiche mee  

(zie website).

 www.speelplaneet.net, speelpleinspeelplaneet@gmail.com,  

www.facebook.com/speelpleindespeelplaneet, www.instagram.com/

speelpleindespeelplaneet

 0472-28 15 95

Er wordt busvervoer voorzien vanuit verschillende plaatsen in 

Dendermonde. Meer info vind je op de website.

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

M Alle activiteiten en workshops vinden plaats  
in de jeugddienst, tenzij anders vermeld.

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)
M Sportcentrum Sint-Gillis: kapoentjessport, kleutersport, sportmix, voetbal, 

themaweek ... en sportactiviteiten van één dag
M Zwembad Olympos, Leopoldlaan 18 a: alle zwemkampen: in de prijs is de toegang 

voor het zwembad inbegrepen.
M Meirdam Sport, Sint-Onolfsdijk 12 a: bowling

ACTIVITEITEN VAN DERDEN
Onderstaande activiteiten zijn van derden. Inschrijvingen en inlichtingen enkel bij de 
organisatie zelf.
M Danskamp Dansateljee: dansateljeeteam@gmail.com
M Hockey: www.dmon.be
M Paardrijden: www.rijbaanpiet.be, info@rijbaanpiet.be, 0475-67 06 10
M Tennis: inschrijven minstens 14 dagen op voorhand: www.scheldedreef.be
M Venga - sportkampen: venga.be/zomerkampen, info@venga.be
M Boederijkamp Kinderboerderij ’t Hof: www.kinderboerderijthof.be/

boerderijkampen.html

Speelpleinen
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Na Apenstaartje 
komt 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 vloggen, freakshakes maken 

en stikken. 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  

 Jeugddienst Dendermonde leuk, volg ons op  

  jeugddienstdendermonde en blijf zo op de 

hoogte van al het nieuws van de jeugddienst.

YOU.TH

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO)
Het IBO vangt kinderen op tussen 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 je kind er terecht van  
7 tot 19 u. 

Hoe opvang reserveren voor de zomervakantie 2020?
M Je kind dient al een kinddossier te hebben. Als dat niet zo is, neem dan 

contact op met een van de coördinatoren. 
M Maak een account aan via www.dendermonde.be/kinderopvang.
M Voor kinderen van 2,5-6 jaar: online inschrijven vanaf woensdag 6 mei 

om 16 u. Of kom langs tussen 16 en 19 u. in IBO Centrum ‘t Speelpaleis 
(Gentsesteenweg 1).

M Voor kinderen van 6-12 jaar: online inschrijven vanaf woensdag 13 mei  
om 17 u. Of kom langs bij de sportdienst tussen 17 en 20 u.

Heb je hulp nodig? Bel dan gerust naar een van de coördinatoren. 
Sharon Pesant sharon.pesant@dendermonde.be 0472-48 00 16 
Jana De Wilde  jana.dewilde@dendermonde.be 0472-48 00 15 
Veerle Van Haver veerle.vanhaver@dendermonde.be 0472-48 00 17

Tijdens de zomervakantie zijn volgende IBO-locaties open:
M IBO Centrum ‘t Speelpaleis Gentsesteenweg 1 
M IBO Appels Kwabbernoot Heidestraat 69 b 
M IBO Baasrode De Speelvogels Kloosterstraat 23 a 
M IBO Sint-Gillis De Rakkertjes Hoge Weg 35 a  
M IBO Grembergen De Speelzone Dr. Haekstraat 33 a 1 
M IBO Boonwijk Villa Lollypop Serbosstraat 6 
M IBO Schoonaarde De Mickeys Klinkaertstraat 30 
M IBO Oudegem Jawedoo  Lambroeckstraat 100 
M IBO Keur De Steensmurfen Posthoornstraat 22

Van 20/7 t.e.m. 24/7 zijn alle IBO-locaties gesloten.
Van 27/7 t.e.m. 7/8 zijn enkel IBO ’t Speelpaleis en IBO De Rakkertjes open.
Op maandag 31/8 zijn alle IBO-locaties gesloten.

G

Mobiele speelpleinwerking  Vollen BakSpeelbeesten gezocht!Vakantie: tijd om buiten te ravotten! Hou je ervan om te spelen in de 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 14 tot 16.30 u.
 Gratis!
 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!

 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.

 Neem contact op met de jeugddienst.

Speelplein Toeter Grembergen

 GBS ’t Kraaiennest (Rootjensweg 76)

 6 juli tot 7 augustus

 12.30-17 u. (inschrijving tot 13.15 u.)

 4-14 jaar

 3 EUR/dag & eenmalige verzekering 5 euro  

(ter plekke te betalen, vieruurtje inbegrepen)

 speelkledij en drankje

 www.speelpleintoeter.be,  

speelpleintoeter@gmail.com,  

vind ‘Speelplein Toeter’ leuk op Facebook en volg  

hen op Instagram ‘Speelplein Toeter’.
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    Hallo 
schattenzoeker Spits je oren voor de volgende boodschap: ‘Schatten van Vlieg’ is terug! Bereid 

je voor op een muzikale zoektocht vol klinkende klanken en de zoektocht naar 

de schatkist.

Zoem samen met Vlieg doorheen de opdrachten en vlieg langs de leukste 

plekjes in Dendermonde ... en vind de schatkist. 
Psssst! Als je het geluid in de bib kan raden, maak je kans op een extra  

leuke prijs!

Van 1 juli tot 31 augustus 

Ma-vr: 13-19 u., zaterdag: 9-13 u.

Startpunt: Bib Dendermonde 

Duur zoektocht: ± 1 uur

Zomerse animatie

Kom deze zomer naar de Grote Markt. Wij verrassen 

jou met een programma boordevol activiteiten!  

M Op zaterdag 4 en zondag 5 juli brengen onder 

andere fanfares, doedelzakspelers en een 

drumband een unieke mix van muziek, show en 

spektakel. 

M Zaterdag 11 juli = de Vlaamse feestdag 

 Het wordt genieten van podiumoptredens.  

Om 18 uur start een kids-band. Laat je ook 

verwennen in de kapsalon- en grimecaravan.

M Donderdag 20 augustus = Dendermondse avond

 Je kan je uitleven op een springkasteel, je als een 

echte circusartiest wanen, competitie houden bij 

de volksspelen en zoveel meer.

Je bent ook welkom tijdens Jazz in het Park op  

21 juli of op een van de koetsrondritten op 12 juli en 

9 augustus.

De perfecte afsluiter van de zomer is zoals altijd de 

Reuzenommegang Katuit op donderdag  

27 augustus vanaf 20 uur.

Benieuwd naar meer? Bekijk dan zeker de brochure 

‘UiT in Dendermonde zomer 2020’. Die valt in jouw 

brievenbus in de maand juni.  

Hierin vind je alle info terug.

Toerisme DendermondeStadhuis, Grote Markt052-21 39 56toerisme@dendermonde.be
www.toerismedendermonde.be


