
Vul hieronder je gegevens in en haal je brooddoos af bij de jeugddienst (Sas 34).  

We geven je dan ook meteen een gratis abonnement op de Tettergazet!

Naam: ...........................................................................................................................................................

Leeftijd: ........................................................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................................

Ik ga naar het eerste leerjaar in een school buiten Dendermonde:

School: ..........................................................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................................

 een brooddoos 
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Modderdag

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.

Tettergazetde
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  Herfstvakantie
 

 8  Supervlieg

Verantwoordelijke uitgever: Leen Dierick & Lien Verwaeren

p.a. Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde

 dan krijg je ook 

 Zit je in het eerste leerjaar  en woon je in Dendermonde,  maar ga je er niet naar school? 
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Puffy Paint
In IBO Villa Lollypop maakten de kinderen  
puffy paint. Wat?! Dat is verf met een speciaal 3D-effect.  
De kinderen konden naar hartenlust experimenteren  
met de verf.
Wil je zelf ook puffy paint maken? 

Dit heb je nodig:
 Witte knutsellijm
 Scheerschuim
 Kleurstof of verf
 Potjes
 Penselen
 Wit papier

Modderdag
Op woensdag 29 juni vond de 10e editie van modderdag plaats. De 

organisatie is in handen van Natuureducatie Nederland maar IBO 

Jawedoo uit Oudegem doet hier jaarlijks aan mee.  

International Mud Day (zoals dat in het Engels heet) is er al heel lang 

in landen zoals Australië, Schotland, Engeland, Nepal, de Verenigde 

Staten, Denemarken en Mexico. 

Lekker vies worden is op deze dag geen probleem. Naar hartenlust 

spelen met modder is de boodschap. Het is voor kinderen heel 

gezond om buiten te spelen en om op te groeien in een groene 

omgeving. Mama, papa, opa en oma speelden vroeger zes keer 

meer buiten!  Kinderen worden gelukkig van buitenspelen en op 

die manier worden ze minder snel ziek. Hoog tijd om de schade in 

te halen en dus massaal buiten te spelen!

Dit jaar maakte de IBO uit Oudegem heel veel modder op een groot zeil. Daarna 

mochten de kinderen met de fiets door de modder rijden. Aan het einde van 

de dag wouden de kinderen natuurlijk terug proper naar huis. Ze kregen een 

schoonmaakbeurt door de zelfgemaakte carwash. 

Hoe?
 Doe een eetlepel lijm en een eetlepel 

scheerschuim in een potje en meng het.
 Voeg er een druppel kleurstof of wat verf aan toe.
 Meng alles goed door elkaar. Als je de kleur wat 

donkerder wil, doe je er wat extra kleur of verf bij.
 Maak potjes met alle kleuren die je wil.
 Verven maar! Dat mag in een dikke laag, dan is 

het 3D-effect groter.
 Laat lang genoeg drogen.
 Klaar!



Lezen met je oren

Boekerij 2.0

Voorlezen, dat is leesplezier 
doorgeven aan jong en oud. 
Tijdens de Voorleesweek zet 
de bib jaarlijks het belang 
en het plezier van voorlezen 
in de kijker. De bib zou de 
bib niet zijn mochten we 
weer niet heel wat voor jullie 
voorbereid hebben.

In 2022 loopt de 
Voorleesweek van  
19 tot 27 november. 
Het thema is Lezen 
met je oren. We horen 
je het al vragen: hoe 
doe je dat, lezen met 
je oren?
Het antwoord vind je in 
de bib natuurlijk!
Wat dacht je van onze 
collectie luisterboeken. 
Kom eens snuisteren 
in de rekken, je vindt er 
vast iets naar jouw zin! 
Luisteren naar boeken … 
het is eens iets anders. 
Maar in ieder geval leuk om 
te ontdekken. Hiernaast vind 
je enkele van onze  
favoriete luisterboeken.

Noteer in je agenda: de tweede editie van Boekerij 2.0. Op zaterdag 24 september 
begroeten we zoveel mogelijk bezoekers in de bib voor een heuse verwendag.  
Iedereen is welkom! 
Je vindt er een leuk programma voor jong en oud(er). 

Alle activiteiten staan in het teken van 100 jaar. Wat er allemaal op het 
programma staat, is nog even afwachten. Maar zullen we toch al één tipje van de sluier 
oplichten? Vooruit dan maar! Dit jaar wordt stripfiguur Nero 100 jaar. Je kent Nero 
waarschijnlijk wel, die van Madam Pheip en Adhemar. Je leest het goed … HONDERD!  
Je wordt niet alle dagen 100 en dus gaan we dat in de bib op gepaste manier vieren!

Binnenkort meer daarover via dendermonde.bibliotheek.be.

Daar blijft het niet bij, want lezen 
met je oren, dat is ook voorlezen. 
De voorleeshalfuurtjes 
op zaterdag zijn in de bib 
wekelijkse kost, maar tijdens de 
Voorleesweek gaan we de speciale 
toer op. Op zaterdag 19 november 
leest een bekende auteur voor. 
Wie? Dat geheim verklappen we
nog niet. We sluiten de 
Voorleesweek af met een speciaal, 
mediawijs voorleeshalfuurtje op 
zaterdag 26 november. Ook dat 
mag je niet missen!

Hou dus zeker je oren en ogen 
open voor alle info.
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Ouderweetjes
M Vanaf donderdag 29 september ben je elke 

werkdag welkom tijdens de openingsuren van 
de sport- en jeugddienst. 
Breng contant geld mee. Bij de sportdienst 
kan je ook betalen via Payconiq.

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.

Herfstvakantie 

Sport- en jeugddienst schrijven samen in op  

woensdag 28 september bij de sportdienst tussen 17 & 20 u.   

of schrijf vanaf 17 u. online in via ww.dendermonde.be/inschrijven.

31 oktober + 2-3-4 november

HALLOWEENKAPOENTJES
 peuters en 1ste kleuter
 9-12 u.
 32 EUR

HALLOWEENKLEUTERS
 2de en 3de kleuter
 9-16 u.
 48 EUR

HALLOWEENSPORTMIX
 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 48 EUR

Sportmix kan ook in combinatie met het 
dagje skiën/snowboarden. 

Maandag 31 oktober

SINTDAG
We maken ons klaar voor  
de komst van de Sint. 

 6-10 jaar
 9-16 u. 
 14 EUR

Woensdag 2 november 

GRIEZELDAG
Het is net Halloween geweest, dus we 
griezelen er nog wat op los. We maken een 
griezelwandeling, spelen spelletjes … Kom 
jij verkleed?

 vanaf 6 jaar
 9-16 u. 
 12 EUR

Donderdag 3 november

SKI- EN SNOWBOARDDAG
We vertrekken met de bus aan 
Sportcentrum Sint-Gillis en rijden naar 
Snowworld in Terneuzen.

 vanaf 6 jaar
 8.45-17 u. 
 40 EUR 

Alle info over de dagindeling 
krijg je per brief na  
inschrijving.

Vrijdag 4 november

LICHTDAG
We pimpen een fluohesje zodat je veilig de 
baan op kan in het donker. En we gebruiken 
onze creatieve en technische vaardigheden 
om een gepersonaliseerd lampje te maken. 

 6-12 jaar
 9-16 u.
 14 EUR

• Sportdienst    

• JEUGDDIENST    

• Dit doen we samen 

Meer info
JEUGDDIENST
Sas 34, 052-21 20 93,  jeugddienst@dendermonde.beOpen:  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: geslotenSint- en lichtdag vinden plaats in de jeugddienst.

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

Halloweenkapoentjes, halloweenkleuters, halloweensportmix en 
DIT DOEN WE SAMEN vinden plaats in Sportcentrum Sint-Gillis.
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INITIATIEF BUITENSCHOOLSE  

OPVANG (IBO)
Het IBO vangt kinderen op tussen 2,5 en 12 jaar 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.

• Voor kinderen van 2,5-6 jaar: online inschrijven vanaf woensdag  

21 september om 16 u. Of kom langs tussen 16 en 19 u. in IBO Centrum  

’t Speelpaleis (Gentsesteenweg 1).

• Voor kinderen van 6-12 jaar: online inschrijven vanaf woensdag  

28 september om 17 u. Of kom langs bij de sportdienst tussen 17 en 20 u.

Heb je hulp nodig?  

Neem dan gerust contact op met een van de coördinatoren.

Ine Marien: ine.marien@dendermonde.be, 0499-55 79 90

Lindsey Van Herrewegen: lindsey.vanherrewegen@dendermonde.be,  

052-26 28 04

Ben jij lid van een jeugdbeweging? Draag dan 
op 21 oktober je uniform met grote trots! In 
heel Vlaanderen zullen duizenden kinderen en 
jongeren dit doen. Jij toch ook? Alle kinderen van 
de lagere school die in uniform zijn, krijgen van 
de jeugddienst een leuk geschenkje op school! 
Ben jij ook al benieuwd wat het dit jaar is?

SCHOLENCROSS
Wil je graag eens zien of jij de snelste bent in 
Dendermonde? Doe dan op woensdag 21 september 
mee met de scholencross op de atletiekpiste aan 
Sportcentrum Sint-Gillis. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar 
zijn welkom. 

Doet je school niet mee? Schrijf je dan zelf in! Dit kan via 
de telefoon of door eens langs te komen bij de sportdienst. 
We hebben enkel je naam en geboortedatum nodig. Dan 
kan je meelopen. Misschien loop je wel zo snel dat je op 
het podium mag staan en een medaille ontvangt voor 
je puike prestatie. Ben je niet de eerste, denk dan aan 
de belangrijke spreuk: ‘deelnemen is belangrijker dan 
winnen’.

Griezelen en beven in en 
rond zwembad Olympos
Doe tussen 29 oktober en 6 november de griezelzoektocht

rond zwembad Olympos. Het inschrijvingsformulier 

kan je afhalen aan de kassa.  

Op Halloween, maandag 31 oktober, zal 

tussen 17.30 en 22 u. deze zoektocht extra 

spannend zijn met versiering, muziek, 

snoepjes, drankjes. Het zwembad is dan 

griezelig ingericht en open tot 23 u. Durf jij 

komen?

 21 ok
tober 
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Museumhoekje
Het supertoffe stadsspel Wijze 
Willem en het wonder van 
Drakenmonde is helemaal klaar! 
Wil jij het ook een keertje spelen? 
Haal dan een rugzakje bij Toerisme 
Dendermonde in het Stadhuis of in 
het Vleeshuismuseum op de Grote 
Markt. Je krijgt het voor 7 euro. Als 
je een UiTPAS hebt met kansentarief 
betaal je 1,50 euro. Alles wat je nodig 
hebt om het spel te spelen, zit in het 
zakje. Breng zeker een opgeladen 
smartphone mee… en je goed 
humeur natuurlijk!

Meer info:  
educatiemusea@dendermonde.be

Hij komt, 
hij komt!

• Multimove op 9 november.
 Kleuters dromen er vaak van om ooit zelf piet te 

kunnen worden. Ons ‘pieten testparcours’ is alvast 
de ideale manier om te ontdekken of ze goede 
hulppieten zouden zijn. 

 Uiteraard worden de kinderen eerst ‘omgetoverd’ tot 
echt pieten voor dat ze mee op pad kunnen doorheen 
de sporthal. 

 Leeftijd: 2,5 tot 6 jaar 
 Locatie: Sportcentrum Sint-Gillis
 Prijs: 3 EUR
• Op 13 november van 11.30 tot 17.30 u. komt de 

Sint naar Dendermonde! Hij wacht op jou in de 
bibliotheek en trakteert iedereen op een gezellig 
feest. Je kan meezingen met de pietenband, bewijzen 
dat je evenwicht even goed is als dat van de pieten, 
genieten van de typische Sintzoetigheden en samen 
met hem op de foto gaan. 

 Dit jaar brengt de Sint ‘Broemmm!’ mee 
als extra cadeautje.

 Een gratis voorstelling vol avontuur en humor. Over 
alles zelf willen doen, tegendraads zijn, ‘ja’ roepen 
als er ‘nee’ wordt gezegd, ‘nee’ stampen als er 
‘ja’ wordt verlangd … Herkenbare situaties uit het 
dagelijkse leven. 
Je kan een ticket bestellen via www.ccbelgica.be en 
meegenieten om 11, 14 of 16 u.

• Tussen 1 november en 6 december kan je een 
Sintwandeling doen. Leer hoe je een perfecte 
hulppiet kan worden. Of schreeuw tijdens het 
wandelen door de wensbuis welk cadeautje je graag 
wil krijgen. Als je alle opdrachten goed gedaan hebt, 
krijg je een echt pietendiploma. 

 Ontdek alle    activiteiten en details 
via www.dendermonde.be/

sintindendermonde.
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BOULEVART
Straattheater- en  

circusfestival

We hebben opnieuw te gekke voorstellingen voor jou, zoals: 
M 15Feet6 speelt een wedstrijdje met polsstokken en plakband.
M Barolosolo heeft een zwembad als podium en houdt van draaikolken.
M De acrobaat van Carré Curieux brengt zijn hond mee. 
M Hang je graag aan de trapeze?
M Of maak je liever zelf een zeepkar om mee te rijden? 

Het kan allemaal op zondag 18 september in de Dendermondse binnenstad. 

Circus (6–12 j.) 
Diabolo of trapeze, éénwieler of 
steltenlopen, tonlopen of acrobatie?  
Bij circus leer je het allemaal.
Vanaf wo 21/9 
Elke week 
van 13.30–14.30 u.  
voor 1e, 2e en 3e leerjaar
van 14.45-15.45 u.  
voor het 4e, 5e en 6e leerjaar
In Belgica BiS 

De Spiegel – Impulz (1-4 j.)
Zo 25/9 – 11 & 15 u.
Knotsgekke instrumenten die bestuurd 
worden vanop afstand. Ze maken enkel 
muziek als jij op de knop duwt. Wie 
duwt het eerst op de knop? En wat 
gebeurt er als niemand duwt?
In Belgica BiS

DierENLied (3+ j.)
Wo 26/10 –14 & 16 u. 
Over een ijdele kalkoen, een geduldige 
slak en een walsende walvis. Over 
vriendschap, dansen en het leven zelf. 

Een vrolijk concert voor iedereen met 
een hart voor dieren! 

In Belgica BiS 

Man Strikes Back (8+ j.) 
Do 10/11 – 19 u. 
Een jongleur, een drummer en vijf houten blokken staan 

op het podium. Botsballen stuiteren tussen hen in. De 
dansende ballen maken een choreografie van lijnen, hun 

gebots creëren het ritme dat opgepikt wordt door de drums. 
Samen componeren ze muziek. 
In Belgica BiS 
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Gebruik  
je UiTPAS  
en spaar!
Ieder van jullie heeft een UiTPAS,  
deze ziet er zo uit:

Met deze UiTPAS 
kan je punten sparen 
bijvoorbeeld in 
zwembad Olympos, 
CC Belgica en de 
bibliotheek. Maar ook 
bij vele leuke activiteiten 
zoals Supervlieg op 
zondag 2 oktober of het 
Sintfeest op zondag 13 
november.

Deze punten kan je omruilen tegen hele 
leuke cadeautjes zoals een cinematicket, een 
zwembeurt, een ticket voor de binnenspeeltuin 
of nog vele andere leuke dingen. Surf naar 
www.uitpas.be voor alle informatie.

 Zo 18 september 

Plezier bij CC Belgica
Reserveer tijdig je plaatsje via ccbelgica.be 
7 EUR voor -26 j. / 8 EUR voor ouders / 1,5 EUR voor UiTPAS met 
kansentarief 
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in z’n element! 
Bouw, zing, speel, 
brul, zwem, geniet … mee! 

De 4 natuurelementen water, vuur, lucht 
en aarde dagen jullie uit!
Doe mee met allerlei workshops in en
rond zwembad Olympos.
Supervlieg trapt af om 13 u. en eindigt 
met een slotvoorstelling om  
17 u., zwemmen kan tot en met 18 u.

Wat is er zoal te doen?
 Zet je zeemanshoed op en voel 

het deinen van de zee tijdens de 
voorstelling Zeeboenk van Froefroe.

 Maak modderkastelen.
 Onderzoek waterdiertjes.  
 Leer zeemeerminzwemmen.
 Brand figuurtjes in hout.
 Brul de longen uit je lijf tijdens een 

brulrace.

Ontdek het hele aanbod in  
de folder die je op school krijgt  
of via www.ccbelgica.be.

Kostprijs: 9 EUR voor kinderen, 5 EUR 
voor volwassenen, kinderen jonger dan 
2 jaar mogen gratis binnen. Met een 
UiTPAS met kansentarief betaal je  
1,5 EUR. 

Een bandje voor Supervlieg geeft je ook 
gratis toegang in het zwembad tot 18 u.  

Meebrengen: 
 Zwemgerief en handdoek voor als je 

nat wordt. 
 Drinkbus die je kan opvullen 

aan onze waterstand en 
limonadeworkshop.

 Je UiTPAS om punten te sparen.  

Een samenwerking tussen 
jeugddienst, cultuurloket, 
zwembad Olympos, 
musea, sportdienst, 
bibliotheek, 
Bastion VIII, 
Gezinsbond en 
CC Belgica.

 Zo 2 oktober 

Heb je een cirkel 

rond je hoofd, 

dan mag je een 

cadeau komen 

afhalen bij de 

jeugddienst!


