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Lego bij  

  de IBO’s
 

INITIATIEF VAN DE ‘ZEG JONG! WERKGROEP’ EN LOKAAL BESTUUR DENDERMONDE

De Tettergazet is de kinderkrant van de stad Dendermonde.
Ze verschijnt vier keer per jaar: september, december, februari en mei.
Voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar.
Gratis verkrijgbaar.

Verantwoordelijke uitgever: Leen Dierick & Lien Verwaeren
p.a. Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde
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Lego Masters
Tijdens de kerstvakantie 
barstte de strijd tussen 
de IBO’s los. We gingen 
op zoek naar de IBO Lego 
Master. De kinderen 
bouwden rond het thema 
‘onderwaterwereld’.  
Wie wint?!

Zeven IBO’s deden mee aan 
de wedstrijd. Het werk voor 
de jury kon daarna beginnen. 
Na lang nadenken en nog eens 
nadenken, kozen ze de drie 
beste bouwwerken. 

Op de 3e plaats staat de 
coronavrije onderwaterwereld van 
IBO Jawedoo uit Oudegem.

Plaats 2 gaat naar IBO  
De Speelzone uit Grembergen. 

De grote winnaars zijn de bouwers  
van de onderwater carwash van  
IBO De Mickeys uit Schoonaarde. 

Proficiat aan alle bouwers!

De jury bracht begin januari de prijzen naar de 
drie winnende IBO’s. De hoofdprijs ging naar 
IBO De Mickeys, zij kregen een grote doos 

Clicks. De kinderen 
waren dolenthousiast 
en bouwden meteen 
nieuwe creaties. De 
andere twee IBO’s 
waren blij met hun 
troostprijs.

 IBO keur 

 IBO baasrode 

 IBO oudegem 

 IBO oudegem 

 IBO grembergen 

 IBO schoonaarde 

 IBO schoonaarde 
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BibliotheekKerkstraat 111 052-46 81 00bibliotheek@dendermonde.be

Nieuws 
uit het museum
Mis je de workshops in het museum? Mag je klas  
door corona nog altijd niet op uitstap? Nodig dan  
een atelier uit in je klas. Je kan kiezen uit  
lederbewerking met Ellen of schilderkunst met Joke.
Wil je meer weten? Vraag dan snel aan je juf of meester om 
een mailtje te sturen naar educatiemusea@dendermonde.be 
en geniet van een leuk atelier in je eigen klas.
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 Weet iemand wanneer de eerste Tettergazet 
 werd geschreven?

 Ja! Dat was in 2005.

 Wow, dat is lang geleden.

 Inderdaad. Afgelopen december was het 
 de 15e verjaardag.

 Juist, daarom dat we toen een klein feestje 
 deden met ons 4.

 Ja, wel jammer dat we het niet samen met 
 onze lezers konden vieren.

 Inderdaad, maar dan doen we dat toch gewoon 
 dit jaar en vieren we samen de 16e verjaardag!

 Goed idee! Maar hoe 
 gaan we dat vieren?

 Met een groot 
 verjaardagsfeest op  

 15 december. 

 Ik schrijf het meteen 
 in mijn agenda. 

De Tettergazet en de Harige Bende 

Pannenkoekentaart met slagroom
1. Bak een hele stapel pannenkoeken.
2. Maak slagroom: meng volle room met 

suiker en klop tot een vast geheel.
3. Doe tussen iedere pannenkoek een 

laagje slagroom.
4. Op de bovenste pannenkoek doe je een 

extra toefje slagroom.

PRIK 

DEZE DATUM

Circus is voor iedereen! 
Acrobatie, jongleren, evenwicht of circustheater.  
Waar hou jij het meest van? 
Samen met circusschool Sarakasi organiseert CC Belgica  
10 lessen circustechnieken. Je maakt kennis met trapeze, steltenlopen, 
koorddansen, jongleren, tonlopen, bordjes draaien, eenwieler, ballopen, 
diabolo en acrobatie.

Circus is de ideale manier om je gedachten de vrije loop te laten, om eens 
lekker creatief te zijn en om de zotste toeren uit te halen. Je zal omvallen 
van verbazing, op de vloer rollen van het lachen en naar huis gaan vol 
verwondering.

Elke woensdag vanaf 24 februari tot 12 mei (niet op 7 en 14 april)
15 deelnemers per groep:
 - Circus 1 (1e, 2e, 3e leerjaar): 13.30-14.30 u.
 - Circus 2 (4e, 5e, 6e leerjaar): 15-16 u.

Prijs: 80 EUR (20 EUR met UiTPAS-kansentarief)
Alle info op www.ccbelgica.be. 



 We gaan toch ook vieren met lekker eten?

 Zeker!

 Super! Ik haal mijn kookboeken boven en deel 
 hieronder enkele recepten. Dan kunnen de lezers 
 van de krant ze uitproberen. 

 Tof idee!

 Ze kunnen zelf ook andere lekkere dingen 
 maken en de recepten mailen naar 
 tettergazet@dendermonde.be. 

 Jammie! Ik kijk er al naar uit,  
 hopelijk krijgen we veel mailtjes.

 Ik krijg er ook al honger van.  
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De Tettergazet en de Harige Bende 

Marshmallowsatés met chocolade
1. Breek chocolade in stukjes.
2. Verwarm room en laat de chocolade er al 

roerend in smelten.
3. Prik een 3-tal marshmallows op een 

satéstokje. 
4. Dompel ze in chocolade en doe er daarna 

hagelslag of suikerbolletjes op.
5. Leg de satés op bakpapier of prik ze 

ergens in vast. Laat ze afkoelen tot de 
chocolade stijf is.

Tiramisu
1. Meng 3 eierdooiers met 3 eetlepels 

suiker in een mengkom en doe er  
500 gram mascarpone bij.

2. Klop het eiwit stijf zodat je de kom kan 
omdraaien boven je hoofd. Meng het 
met het beslag uit stap 1.

3. Dompel lange vingerkoekjes in koffie en 
leg ze in een platte kom naast elkaar.

4. Doe beslag over de laag koekjes.
5. Leg er een 2e laag vingerkoekjes op en 

doe er opnieuw beslag op. Herhaal dit 
tot je kom vol is of je beslag op is.

6. Besprenkel de bovenste laag beslag met 
cacaopoeder.

7. Laat ongeveer 4 uur opstijven in de 
koelkast voor je het opeet.

Wie is Haarbal?
Kleur haar: blauw
Kleur ogen:  zwart
Mijn lievelingseten: 
 chocoladerepen
Mijn lievelingsdier: 
 mijn beste vrienden 
Rinocco, Kleine Moes en Roefel
Mijn favoriete snoepje:   
  marshmallow
Dit is de leukste feestdag: 
Tetterfeest
Dit wil ik later worden: 
 professionele proever 
van desserten
Mijn grootste droom: 
heel veel taartjes eten en altijd 
feest met springkastelen! 
Lievelingsserie: Bake Off
Lievelingszanger: 
 Niels Destadsbader

vieren feest!
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Ouderweetjes
Toen de Tettergazet werd gedrukt, hadden we nog geen idee van de 
evolutie van de coronacrisis in het voorjaar. Maar we planden alvast een 
vakantie vol leuke activiteiten.
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.

Inschrijven kan vanaf 3 maart om 17 u. via  
www.dendermonde.be/inschrijven of van 17-20 u. bij de sportdienst. 

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

M Vanaf donderdag 4 maart ben je elke werkdag tijdens de openingsuren 
welkom bij de sport- of jeugddienst.

M Kom langs en breng contant geld mee. Er is 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. Stuur een mailtje naar  
sportdienst@dendermonde.be met de naam van je kind, de dag(en) en de 
uren dat er opvang nodig is. Geen mail is geen opvang. Indien je je kind 
een kwartier voor de activiteit brengt, is er geen meerprijs.

M Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen hun boterhammen opeten 
onder toezicht van de animatoren. Daarvoor hoef je geen opvang te 
reserveren. 

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

M Heb je een UiTPAS aan kansentarief, dan betaal je voor een halve dag 
1,50 EUR, voor een volledige 3 EUR en voor een meerdaagse activiteit  
25 % van de kostprijs.

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.

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

Paasvakantie 2021
WEEK 1: 6 tot 9 april
(geen sportkamp op 5 april)

KAPOENTJESSPORT
 peuter en 1e kleuterklas
 9-12 u.
 32 EUR

KLEUTERSPORT
 2e en 3e kleuterklas
 9-16 u.
 48 EUR

SPORTMIX 
 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 48 EUR 

Dinsdag 6 april
FOTODAG 
Wat is een foto? Hoe ontstaat een foto? Wie is 
hiermee begonnen? Hoe werkt een fotocamera? Je 
ontdekt het allemaal en gaat ook zelf aan de slag. 
Nadien ontwerpen we onze eigen fotokaders.

 8-12 jaar
 9-16 u.
 12 EUR

Woensdag 7 april
DIERENDAG
Alles staat in het teken van de dieren vandaag! 
We knutselen en spelen spelletjes.

 6-12 jaar
 9-16 u.
 10 EUR

Donderdag 8 april
THEMADAG ‘HET WEER’
Of het zal regenen, een 
zonnige dag wordt of zal 
donderen en bliksemen weten 
we nog niet. We kunnen wel 
al hopen op veel wind, want 
we bouwen een windmolen die 
elektriciteit maakt en zo een 
lampje doet branden. We spelen 
spelletjes en knutselen over het 
weerbericht van de dag.

 8-12 jaar
 9-16 u.
 12 EUR

Sportdienst
M Sportkampen vinden plaats in Sportcentrum  

Sint-Gillis, tenzij anders vermeld. 

M Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 u. en van 

13 tot 16 u. Op vrijdagnamiddag enkel op afspraak.

M De sportkampen dienen steeds volledig betaald te 

worden, ook als men niet elke dag aanwezig kan 

zijn. 
M Meer info: Van Langenhovestraat 203 a,  

052-21 06 12, sportdienst@dendermonde.be

Jeugddienst
M De activiteiten hebben plaats bij de jeugddienst, 

tenzij anders vermeld. 

M Openingsuren:

 maandag: 8.30-12.30 u. en 13.30-16.30 u.

 dinsdag: 13.30-16.30 u.

 woensdag: 13.30-19 u.

 donderdag: 13.30-16.30 u.

 vrijdag: gesloten

M Meer info: Sas 34, 052-21 20 93,  

jeugddienst@dendermonde.be

Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO)
Een IBO vangt kinderen op tussen 2,5 en 
12 jaar. Tijdens de vakantie kan je kind  
er terecht van 7 tot 19 u. Alle info via 
www.dendermonde.be/kinderopvang.
Vanaf 24 februari kunnen kinderen jonger 
dan 6 jaar worden ingeschreven.  
Een week later, op 3 maart kunnen 
+6-jarigen ingeschreven worden.

6
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Paasvakantie 2021
Vrijdag 9 april
REIS ROND DE WERELD
We reizen virtueel rond de wereld door te 
knutselen en spelletjes te spelen. Maar eerst 
halen we de chefkok in ons boven en toveren we 
de wereld op ons bord.  

 6-12 jaar
 9-16 u.
 14 EUR

WEEK 2: 12 tot 16 april
KAPOENTJESSPORT

 peuter en 1e kleuterklas
 9-12 u.
 40 EUR

KLEUTERSPORT
 2e en 3e kleuterklas
 9-16 u.
 60 EUR

SPORTMIX 
 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 60 EUR

MOUNTAINBIKE
We crossen op het mountainbikeparcours rond 
Sportcentrum Sint-Gillis. Daarnaast zal je, 
afhankelijk van de leeftijdsgroep, archery tag 
spelen, kampen bouwen, bosspelletjes doen …

 geboren tussen 2008 en 2014
 9-16 u.
 60 EUR – huren mountainbike 65 EUR 

 extra, fietshelm inbegrepen.
 sportieve- en fietskledij. Eventueel 

 regenkledij. Fietshelm verplicht. 
 Lunch en drankje in drinkbus.

LEREN ZWEMMEN
 zwembad Olympos
 vanaf 1e leerjaar
 9.15-10 u. (1e groep) 

 8.30-9.15 u. (2e groep, als 1e volzet is)
 40  EUR

WATERGEWENNING
 zwembad Olympos
 alle kleuterklassen
 9-9.30 u.: nog geen diploma of 

 diploma eendje
 9.30-10 u.: minstens diploma zeepaardje

 30  EUR

SKILLZ
  Minecraft: 8-14 jaar

  Lego: 8-14 jaar
  Start-to-DJ: 10-14 jaar
  Handletteren: 8-14 jaar

  9-16.15 u.
  160 EUR/week
  GO! MAD (ingang Geldroplaan)
  www.skillz.be & info@skillz.be

Maandag 12 april
PIMP JE KAMER
We gaan aan de slag met een soldeerbout, hout 
en leds en maken een hippe glasvezellamp. We 
zorgen ervoor dat je op het einde van deze dag je 
kamer leuk kan versieren.

 9-12 jaar
 9-16 u.
 12 EUR

Dinsdag 13 april
GROENE VINGERS
Hou je ervan om je vingers lekker vuil te maken 
in de tuin of in het bos? De MoestuinMadam gaat 
graag met jou aan de slag. Maak je eigen mini-
moestuintje, zaai en knutsel erop los. Daarnaast 
kneden we onze eigen zaadbommetjes om overal 
bloemen te verspreiden. En wie weet, brouw én 
proef je wel je eigen moestuinsapjes. 

 6-12 jaar
 9-16 u.
 14  EUR

Woensdag 14 april
PIRATENDAG
We gaan als echte piraten op zoek naar een schat. 
We knutselen en spelen spelletjes.

 6-12 jaar
 9-16 u.
 10 EUR

Donderdag 15 april
THEATERDAG
Boos, blij of verdrietig? Hoe beelden we dat uit 
zodat de mensen het begrijpen? We leren ons 
gezicht en lichaam hiervoor te gebruiken. Nadien 
uiten we die gevoelens door een luisterspel te 
maken. We brengen ons eigen verhaal tot leven 
met onze stem, muziek en geluiden.

 8-12 jaar
 9-16 u.
 14 EUR

Vrijdag 16 april
DAG VAN DE ASTRONAUT
We worden ruimtevaarders, knutselen en spelen 
spelletjes.

 6-12 jaar
 9-16 u.
 10 EUR

• Sportdienst       
• Jeugddienst  
• Derden

woensdag 21 april
Op deze dag geen televisie of computer,  
buiten spelen is de boodschap! 
We wachten de coronamaatregelen van dat moment nog even af.  
Hou de Facebookpagina van de jeugddienst in de gaten voor meer info.

Speel je in je eigen tuin?   Dat kan uiteraard ook. Stuur je tofste buitenspeelfoto naar jeugddienst@dendermonde.be  en win een prijs!

 win 

7
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Reporter
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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), Kristof De Kock (deskundige cultuur), Lien Verwaeren (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

SPEELHOEK

AMOR
BRIEF
CADEAU
CHOCOLADE
CUPIDO
FEBRUARI
GELIEFDEN
HARTJES
JONGEN
JULIA
KUSJES
LIEFDE
MEISJE
PARFUM
PRALINE
POST
RELATIE
ROMEO
ROOD
ROZEN
VALENTIJN
VEERTIEN
VERLIEFD
VROLIJK

WOORDZOEKER

WAAR IS ROEFEL?
Roefel is een beetje moe en doet een dutje.  
Weet jij waar je in deze leuke, rode zetels kan zitten?
Mail het antwoord naar tettergazet@dendermonde.be  
en win een leuke prijs.

K A G O E W O H A R T J E S Y A H G
A V D P C H O C O L A D E I Y K E M
Q E A Z Y G E L I E F D E N L I B F
P R B L T G Q O C C F L I E F D E O
M L R Z E S T F A A M V R S O P J S
F I I U Z N O C I D G Z A M O R S Y
G E E M S Z T P L E E P U W J E I R
J F F L H O P I U A M G R P S L E O
O D I P U C F C J U J O B R Z A M Z
N P A R F U M G V N O U E A L T G E
G K R O M E O P J D T F F L F I D N
E Q G E I K E E T O P Z D I K E L V
N P X P K U S J E S D F F N A M O N
V R O L I J K V E E R T I E N E R F

WEDSTRIJD! 

Vind je alle woorden? Kom 

langs bij de jeugddienst met 

je ingevulde pagina en maak 

kans op een leuke prijs!

Heb je een cirkel 

rond je hoofd, 

dan mag je een 

cadeau komen 

afhalen bij de 

jeugddienst!


	de-tettergazet-061-site1
	de-tettergazet-061-site5
	de-tettergazet-061-site6
	de-tettergazet-061-site2

