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

Verantwoordelijke uitgever: Leen Dierick & Lien Verwaeren
p.a. Franz Courtensstraat 11, 9200 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.
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Kunst in
opvang Appels
Programma
paasvakantie
Feest op 15 mei
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In de opvang in Appels gaan de
kinderen al eens graag aan de slag met
penselen, verf en verfstiften. Zo maken
ze mooie, knotsgekke kunstwerken.

Soms maken ze ook creaties met zout.
Daarvoor tekenen ze eerst met lijm op
een papier om er nadien zout over te
strooien. Ze verdelen het zout over de
lijm door met hun blad te bewegen. Dat
laten ze dan even drogen. Daarna laten
ze enkele druppels verf, waar ze een
beetje water aan toegevoegd hebben,
op het zout vallen. Als alles goed gaat,
vloeit de verf verder in het zout.
Zou jij graag thuis eens op de muren
schilderen zonder dat er iemand boos
op je wordt? Opvang Appels heeft daar
dé oplossing voor! Zoals je op de foto
kan zien, hebben we een groot papier
aan de muur gehangen. Zo ontstaat
er een groot schildersblad. Je kan ook

verschillende kleine papieren aan
elkaar kleven of karton gebruiken.
Probeer dit zeker eens thuis uit! Neem
zout, lijm en een penseel en haal de
kunstenaar in jou naar boven.

Meer in
filmpje fo, foto’s,
s
reserve en
www.cc ren:
belgica
.be.

Festival HANGAR

Plock!

Laat je spieren rollen en toon aan
iedereen dat jij alles, écht alles,
durft! Kruip in een boksring, plak
een vette tattoo, spring het hoogst
op de trampoline, eet het meeste
popcorn … En vooral, maak het
meeste plezier!
Zo 13/3 - vanaf 14 u.
Hangar 43, Fabriekstraat 43

Jakob probeert het schilderij van zijn
grote voorbeeld Jackson Pollock na te
maken.
Maar hoe krijgt hij de juiste vlek op
de juiste plek? Verf druipen, gieten,
spatten en smijten. Hij gooit zijn hele
lichaam in de strijd. Maar hoe hij ook
draait, springt, rolt of zweeft, zijn
schilderij lijkt niet op het origineel.
Woe 16/3 – 14 & 16 u.
7 EUR (-26 jaar)
8 EUR (+26 jaar)
Belgica Bis

De Cuyper vs. De Cuyper Cie Pol & Freddy
Twee jonglerende broers nemen
het tegen elkaar op. Alle bekende,
minder bekende en verzonnen
sporten worden gebruikt.
Enthousiaste supporters, een strenge
scheidsrechter en een niet altijd even
objectieve verslaggever maken het
plaatje compleet.
ZO 13/3 – 15 u.
7 EUR (-26 jaar)
8 EUR (+26 jaar)
Hangar 43, Fabriekstraat 43
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Bit By Bit - Collectif
Malunés
Twee onafscheidelijke broers spelen
het spel van de zwaartekracht. Ze
hangen met hun gebit aan elkaar en
balanceren tussen verbondenheid en
de onvermijdelijke val.
Een ongewone, spectaculaire en
spannende circusvoorstelling die je
laat buitenkomen met een warm hart
en een grote glimlach.
Zo 3/4 – 15 u.
11 EUR (-26 jaar)
14 EUR (+26 jaar)
In een tent op de parking van
Zwembad Olympos.
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Krokuskamp
Helden en Schurken
Gaan jullie mee op zoek naar de landen van helden
en schurken? Waar wonen ze en wat zouden ze
daar doen? Hoe zien ze eruit, wat eten ze als ontbijt
en hoe wonen ze? Deze week staat verbeelding
centraal en gaan we op zoek naar de link tussen
beeldende kunst en woord. We dansen, springen en
maken kunst zoals een held of een schurk zou doen.
Ma 28/2 t.e.m. vr 4/3
9-16 u. met opvang van 8-17 u.
Een groep van 6 – 9 jaar en
een groep van 9 – 12 jaar
95 EUR
I.s.m. de bib
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Er zijn dappere helden en bange helden, superhelden en huis-tuin-enkeukenhelden, helden met wapens en helden met woorden. Maar één ding staat
vast: zonder held geen verhaal. En wat is een held zonder schurk? Verhalen
hebben hun helden en schurken nodig. En wij hebben verhalen nodig!
Deze auteurs zijn te gast in de bib en nemen jullie mee in hún verhalen!

Marc de Bel

Barbara Rottiers

Het ei van oom Trotter is zijn eerste boek
en ondertussen schreef hij er al 186. Maar
wat wil je nog meer weten over Marc de
Bel? Waar vindt hij bijvoorbeeld de ideeën
voor zijn verhalen? Kom het ontdekken
en stel zoveel vragen als je maar wil, hij
beantwoordt ze allemaal, hoe zotter hoe
liever.
Za 19/3 - 10.30 u.
Vanaf 7 jaar
Zaal ’t Sestich

Leve Astrid!
Met de L van Lindgren
Astrid wilde als kind alles worden behalve
schrijfster! Maar intussen kent iedereen
haar wereldberoemde boeken Ronja de
Roversdochter en Pippi Langkous.

© Michie
l Devijver
/iedereen

Leest

Barbara Rottiers neemt je mee in tekst en
beeld op een tocht door het wonderlijke
leven van Lindgren. Een lezing over een
rijkelijk geïllustreerd boek vol pretlichtjes
en humor als eerbetoon aan de Zweedse
auteur.
Vanaf 10 jaar
Za 26/3 - 14 u.
Zaal ’t Sestich

Fatinha Ramos
Toermalijn
De beeldschone prinses Toermalijn zit
opgesloten in een hoge toren. De ene
ridder na de andere probeert haar te
bevrijden. Zonder succes, ook al vinden
ze zichzelf allemaal de beste. Maar ridder
Onyx is anders dan alle andere ridders.
Illustrator Fatinha Ramos werd in Portugal
geboren en verhuisde na haar studies naar
België. Ze neemt je met haar tekeningen
mee in een magische droomwereld.
Ze leest het verhaal voor en brengt samen
met jou het boek tot leven! Nadien ga je
samen creatief aan de slag!
Van 7 tot 11 jaar + (groot)ouders
Wo 30/6 - 14 tot 16 u.
Zaal ’t Sestich

Brigitte Minne
Koen Van Biesen
Doe die deur dicht
Rustig lezen of werken is moeilijk in
Brasserie Bulldog! Want het tocht ... wat
zeg ik: het waait, het regent, het giet!
Alles wordt nat!. Iemand liet de deur open
staan. Maar wie?
Koen Van Biesen brengt samen met jou
een verhaal tot leven door middel van
muziek, liedjes en illustraties. Zing maar
mee! Nadien mag je hem ook vragen
stellen.
5 tot 9 jaar + (groot)ouders
Zo 20/3 - 10 u.
Zaal ’t Sestich

Brigitte Minne woont in een oud huis
dat iets van een spookhuis heeft. Er zijn
krakende trappen en soms floept het licht
er zomaar aan en uit. In dat spookhuis
heeft ze een kamer en daar schrijft ze.
Ze schrijft niet alleen boeken maar
werkt ook mee aan tijdschriften, theater,
tekenfilms en tv-programma’s.
Haar lievelingskleuren zijn zachtgroen en
pimpelpaars.
Ze leest voor jou voor uit eigen werk en
vertelt over het hoe en waarom van haar
schrijven. Kom je luisteren?
Van 3 tot 5 jaar + (groot)ouders
Zo 27/3 om 10 u.
Zaal ’t Sestich

3

Ouderweetjes
M
M
M
M

M
M
M
M

M

je,
or Apenstaart
Inschrijven vo IBO kan vanaf
en
sportkampen
17 u. online
om
i
ar
ru
23 feb
dermonde.be/
via www.den
nst
bij de sportdie
inschrijven of .
20 u
tussen 17 en

Vanaf donderdag 24 februari ben je elke
werkdag welkom tijdens de openingsuren.
Breng contant geld mee. Bij de sportdienst
kan je ook betalen met Payconiq.
Telefonisch of via mail inschrijven kan niet.
Er is vooropvang voorzien 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.
Bij terugbetaling van een activiteit werken
wij met waardebonnen. Deze zijn alleen te
verzilveren bij de dienst zelf en niet online.
Draag bij de knutselactiviteiten en creatieve
workshops altijd kleding die tegen een stootje
kan en dus vuil mag 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, 1,50 EUR
voor een halve dag en 3 EUR
voor een volledige dag.
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.

Paasvak

WEEK 1: 4 t.e.m. 8 april
KAPOENTJESSPORT
‘t is lente
peuter en 1e kleuterklas
9-12 u.
40 EUR

KLEUTERSPORT
‘t is lente
2e en 3e kleuterklas
9-16 u.
60 EUR

SPORTMIX
vanaf 6 jaar
9-16 u.
60 EUR

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
Maximum 6 deelnemers per lesgever

Meer info

Een IBO vangt ki
nderen op tussen
2,5 en 12 jaar. Ti
de vakantie kan
jdens
je kind er terech
t
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.be/kinderopvang
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.
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kunnen +6-jarige
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PAASDAG
We knutselen leuke paasversiering en
maken met wielen en een motor van de
paashaas een lichtgevend racekonijn.
8-12 jaar
9-16 u.
12 EUR

Woensdag 6 april
WORKSHOP STRIPREDACTIE
Verhalen bedenken, tekstjes schrijven,
tekenen … je leert het allemaal. Aan het
einde van de dag ben je een professional en
ga je naar huis met je eigen strip.
6-9 jaar
9-16 u.
14 EUR

Donderdag 7 april
WORKSHOP: TV-JOURNAAL

Jeugddienst: Sas
34, 052-21 20 93
,
jeugddienst@de
ndermonde.be
Open:
maandag: 8.30-1
2.30 u. en 13.3016.30 u.
dinsdag: 13.30-16
.30 u.
woensdag: 13.3019 u.
donderdag: 13.3
0-16.30 u.
vrijdag: gesloten
Sportdienst: Van
Langenhovestraat
203 a,
052-21 06 12, sp
ortdienst@dend
ermonde.be
Open: elke werkd
ag van 9-12 u. en
van 13-16 u. Op
vrijdagnamiddag
enkel op afspraak
.
Sportkampen en
‘dit doen we sam
en
’ vinden plaats in
Sportcentrum Si
nt-Gillis.

Dinsdag 5 april

We steken een volledig journaal in elkaar.
Je kiest zelf je onderwerpen, je mag filmen,
monteren, interviewen en acteren.
9-12 jaar
9-16 u.
14 EUR

Vrijdag 8 april
WATERGEWENNING
Zwembad Olympos
alle kleuterklassen
9-9.30 u.: nog geen diploma of diploma
eendje
9.30-10 u.: minstens diploma
zeepaardje
30 EUR
Maximum 6 deelnemers per lesgever

MULTICIRCUS
Acrobatie, jongleren, evenwicht en
circustheater, van wat hou jij het meest?
8-11 jaar (+ broers en zussen met 1
jaar leeftijdsverschil)
9-16 u.
www.ccbelgica.be

THEMADAG SUPERHELDEN
We knutselen en gaan uitdagingen aan om
echte superhelden te worden.
6-12 jaar
9-16 u.
10 EUR

kantie 2022

• Sportdienst • Jeugddienst
• Dit doen we samen • CC Belgica

WEEK 2: 11 t.e.m. 15 april
KAPOENTJESSPORT
We vieren Pasen
peuter en 1e kleuterklas
9-12 u.
40 EUR

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

SPORTMIX
vanaf 6 jaar
9-16 u.
60 EUR

SPORTMIX & TAKE A RISK
vanaf 10 jaar
9-16 u.
70 EUR (uitstap naar Wachtebeke
inbegrepen)

MOUNTAINBIKE
We crossen op het mountainbikeparcours
rond Sportcentrum Sint-Gillis. Ervaren
coaches nemen je mee naar alle leuke
locaties in de buurt. Daarnaast zal je,
afhankelijk van de leeftijdsgroep, archery
tag spelen, zwemmen, kampen bouwen,
bosspelletjes doen … De deelnemers vanaf
10 jaar gaan op donderdag naar Take a risk
met de MTB om daar mee te sporten. De
jongere deelnemers maken een aangepaste
rit.
vanaf 8 jaar
9-16 u.
60 EUR – huren mountainbike en helm:
65 EUR extra
Sportieve kledij, 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
Maximum 6 deelnemers per lesgever

WATERGEWENNING
Zwembad Olympos
alle kleuterklassen
9-9.30 u.: nog geen diploma of diploma
eendje
9.30-10 u.: minstens diploma
zeepaardje
30 EUR
Maximum 6 deelnemers per lesgever

Dinsdag 12 april
THEMADAG GOOCHELENDE CLOWNS
We verklappen enkele trucs zodat je een
echte goochelaar wordt. Nadien dompelen
we ons onder in het leven van een clown.
6-10 jaar
9-16 u.
12 EUR

Woensdag 13 april
LENTEDAG
We knutselen, spelen spelletjes en zoeken
uit wie groene vingers heeft.
6-12 jaar
9-16 u.
12 EUR

Donderdag 14 april
TAKE A RISK
We gaan met de bus naar Wachtebeke waar
ons een dag vol avonturen staat te wachten.
Je kan de folder met meer info opvragen bij
de sportdienst.
vanaf 10 jaar
8.30-16.30 u.
10 EUR
lunchpakket en eventueel extra flesje
water

Vrijdag 15 april
KNUTSELDAG
We gaan creatief aan de slag
en verleggen onze visuele
grenzen en geven gedichten
een beeld.
6-12 jaar
9-16 u.
12 EUR

Woensdag 20 april - 13-17 u.
Op deze dag geen televisie of computer, buiten spelen is de
boodschap! Op de buitenterreinen van Sportcentrum Sint-Gillis
word je getrakteerd op een namiddag vol sport en spel, coole
springkastelen, muurklimmen, dans en muziek …
De toegang is volledig gratis en vrij toegankelijk
met een open speelaanbod.
Er zijn geen vaste, georganiseerde activiteiten,
dus jonge kinderen en kleuters kunnen wel
eens verloren lopen. Wij zorgen voor een
terrasje waar de volwassenen kunnen
genieten van een drankje.
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De natuur is nog altijd in winterslaap maar hier
en daar zien we enkele vroege vogels langzaam
ontwaken. Zo beginnen sommige bloemen die
goed tegen de koude kunnen al te bloeien.
Het sneeuwklokje, de krokus en de narcis zijn
typische voorjaarsbloemen die je zelfs tussen de
sneeuw kan zien groeien!

nectar te verzamelen. Tegelijkertijd verspreidt ze
stuifmeel tussen de verschillende bloemen, zodat
deze planten zich kunnen voortplanten. Daarom
hebben bloemen en insecten zoals hommels
elkaar nodig!

e
sneeuwklokj
Deze prachtige bloemen zijn niet alleen mooi
om te zien, ze bieden ook voeding aan heel wat
insecten zoals de hommelkoningin die rond deze
periode uit haar winterslaap ontwaakt. Zij gaat
op zoek naar een ideale plaats om een nest te
maken waar ze haar larven kan grootbrengen
om een kolonie te starten. Om op krachten te
komen zoemt ze van bloem naar bloem om

narcis

Maar de hommels hebben het moeilijk. Dit is
niet alleen jammer voor de diertjes zelf maar
ook voor heel wat planten. Wil jij de hommels in
jouw buurt erbovenop helpen? Naast het planten
van (voorjaars)bloemen voor voedsel kan je ook
een hommelhotel maken. De meeste hommels
maken een bolvormig nestje van stukjes planten,
stro en mos. Dat kan onder of boven de grond,
bijvoorbeeld in een boom.

Als je zelf een hommelnestje wil maken, doe je
dat zo:
1. Gebruik een oude kleien bloempot waar
onderin een gaatje zit (de ingang voor de
hommels).
2. Begin met er een laagje mos in te leggen.
3. Vul de rest van de bloempot op met stro maar
prop het niet te vol, de hommels moeten nog
voldoende ruimte hebben.
4. Kies een beschut plaatsje uit in de tuin,
bijvoorbeeld naast een struik.
5. Draai de bloempot om en begraaf
hem voor de helft met aarde.
6. Klaar! Laat de hommels maar komen.

krokus
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Vinden jullie het ook zo spijtig dat ons verjaardagsfeest voor
onze 16e verjaardag niet kon doorgaan?

Ik hoop het ook. En als ze dat nog niet deden, mag je het
dus zeker eens vragen aan je juf of meester.

Natuurlijk, maar we konden helaas niet anders.

Het zal wel moeilijk worden om winnaars te kiezen.

Ja, want onze gasten zouden door de maatregelen niet echt
mogen feesten. En als we een feest geven, moet het een
echte party zijn met alles erop en eraan hè!

Winnaars?

Dat is waar. Maar moeten we nu weer een jaar wachten om
ons feest te vieren?
Nee! We dachten al na over een nieuwe datum. Het feest zal
plaatsvinden op zondag 15 mei.

Als je deze krant leest, zou je de challenge van januari al
moeten gedaan hebben: een avontuurlijk verhaal schrijven
over ons. Het spannendste verhaal wordt getekend.
Ik vind het zo spannend! Wie weet gaan we wel naar een
andere planeet, of naar de maan!

Oh, gelukkig!
Ik heb de sticker met de datum op al in mijn agenda geplakt.
Als alle kinderen dat ook doen dan kunnen ze het zeker niet
vergeten.
Goed idee! Alle kinderen
kregen op school dat leuke
stickervel, plakken maar dus.

Ja, bij de eerste en de laatste challenge kiezen we een
winnaar. De klas die eruit springt, kiezen we!
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Of op safari!
Cool! Voor de laatste challenge moet je trouwens een dansje
maken op een van onze liedjes. Begin maar al na te denken
en te oefenen.
Het leukste dansje zal worden gedanst op het podium op ons
feest.

Plan dus niets anders in hè.
Joepie! Wanneer was dat feest nu weer?
Ik kijk er al naar uit om te kunnen zwieren
met mijn billen op onze favoriete liedjes.

15 mei Haarbal!!

Ja, ik ook! Om jullie warm te maken voor het feest hebben
we voor elke maand een challenge voorzien.
Ja! Deze moeten de kinderen met de hele klas uitvoeren.
Ik hoop dat de juffen en de meesters de challenges al
hebben uitgedeeld.

7

SPEELHOEK

1
2

KRUISWOORDRAADSEL
3

2

5

3

1

4

6

4

5

7

6

8
7
8

9
10
9

11

10
11

TIP

12

De me
e
vind j ste oploss
e teru
ingen
g
deze k
rant. in

D!
J
I
R
T
WEDS

12

13
13

den?
evon ienst
g
n
e
ord jeugdd
ntwo
n win
e
Alle a angs bij d pagina e
e
l
Kom ingevuld
e
j
!
s
t
j
me uke pri
e
een l

14
14

rizontaal

Verticaal

Een insect die in het voorjaar uit haar
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Een insect die in het voorjaar uit haar
nterslaap

1. Naam van het zwembad in Dendermonde
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winterslaap ontwaakt
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