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IBO

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

 4 
 

  Poëzieweek
 

 8  Stip mee

Verantwoordelijke uitgever: Leen Dierick & Lien Verwaeren

p.a. Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde

jaargang 17 - december 2022 - nummer 68

Heb je een cirkel rond je hoofd, dan mag je een cadeau komen afhalen bij de jeugddienst!
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IBO De Rakkertjes uit Sint-Gillis Tijdens de zomervakantie maakten de kinderen van IBO De Rakkertjes 

zich lekker vuil. We kunnen het gerust een vettige week noemen. Ze 

gebruikten eieren, scheerschuim en bloem. De Rakkertjes speelden  

ook een vettige quiz. Iedereen ging lekker vuil naar huis.

Bouw je mee  
aan de verbonden stad?

Leef je uit met een houten huisje en bouw mee 
aan een huizenrij die wordt tentoongesteld in de 
vernieuwde living van cultuurcentrum Belgica. 
Met het huisje kan je creatief aan de slag! 

Hoe?
1. Je reserveert een gratis huisje. Dit kan tot 21 januari.
2. Je versiert een muur van het huisje.
3. Je geeft het aan je buur (of aan iemand anders), die 

versiert ook een muur.
4. Als alle muren versierd zijn, brengt de laatste het 

huisje naar CC Belgica. 
5. Alle huisjes worden tentoongesteld  

in het cultuurcentrum.

Zo maken we samen  
de verbonden stad!



Plezier bij CC Belgica
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Thelonious (6+ j.)
Zo 18/12 - 17 u.
Jazz voor kinderen? Is dat niet te 
moeilijk? Niets van! Een feest voor 
je oren en je ogen. Spring mee op 
deze jazztrein met een onbekende 
bestemming! 

Akke Akke Tuut 
(4+ j.)
Wo 11/1 - 15 u. 
De opa van Lander 
heeft nog nooit de 
zee gezien. Nog nooit? 
Nee, nog nooit. Ook 
niet in zijn dromen? 
Jawel, in zijn dromen wel, 
elke nacht. Elke nacht met 
zijn voeten in het water. 
Met zijn handen in het 
zand. Met zijn ogen in de zon.

KROKUSKAMP 

20/2 - 24/2 

Vliegen, hoog in de lucht. Wie komen we tegen? 
Wat hebben we aan? Had jij verwacht dat we 
ooit zo hoog konden gaan? We bouwen een 
machine, maken ons vederlicht. Dromen worden 
werkelijkheid, zonneschijn in ons gezicht.

Tijdens dit kamp proberen we te vliegen. We 
laten ons inspireren door grote kunstenaars, 
maar ook door kleine alledaagse dingen.  

Of het is gelukt, laten we zien op het 
toonmoment aan het einde van de week. 
Vlieg jij mee met ons?

 6-9 j. & 9-12 j.
 9-16 u.
 Belgica BiS
 90 EUR (20 EUR met UiTPAS 

kansentarief)
Inschrijven via www.ccbelgica.be.

© Sieglinde_Wuyts

© michiel-devijver

De Wachters (5+ j.) 
Zo 5/2 - 15 u. 
Twee jongens spreken af aan een 
boom. Want het is genoeg geweest. 
Als het zo zit dan blijven zij hier. Aan 
deze boom, op deze plek. Ze blijven 
hier wachten, tot … ze groot zijn!
Een knotsgekke, absurd-clowneske 
muzikale voorstelling.

Der Lauf (8+ j.) 
Za 11/2 - 19 u.
Welkom in de opvallende wereld van Der Lauf, 
waar niets ooit lijkt op wat het is. Soms is het 
spannend. Soms is het hilarisch. Soms is het 
spooky (=eng). 

© Charlotte_Boeyden 

© Lena Politowski

Reserveer tijd
ig je plaatsje via ccbelgica.be

7 EUR voor -26 j. / 
8 EUR voor ouders /  

1,5 EUR voor UiTPAS met kansentarief

Al deze voorstellingen zijn in de 

theaterzaal.
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Ouderweetjes
Sport- en jeugddienst schrijven samen in op 
woensdag 7 december bij de sportdienst tussen  
17 en 20 u. of schrijf vanaf 17 u. online in via 
www.dendermonde.be/inschrijven.

M Vanaf donderdag 8 december ben je elke 
werkdag welkom tijdens de openingsuren van 
de sport- en jeugddienst.

M Betaal cash of 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 altijd kleding die tegen een stootje 
kan en dus vuil mag 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: 1,50 EUR voor 
een halve dag en 3 EUR 
voor een volledige dag.

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.

KERSTVAKANTIE
27-28-29-30 december 
THEMA: KERST

KAPOENTJESSPORT
 peuters en 1ste kleuterklas 
 9-12 u.
 32 EUR

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

SPORTMIX
 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 48 EUR

2-3-4-5-6 januari 
THEMA: EEN NIEUW JAAR

KAPOENTJESSPORT
 peuters en 1ste kleuterklas 
 9-12 u.
 40 EUR

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

SPORTMIX
 vanaf 6 jaar

 9-16 u.
 60 EUR

• Sportdienst    • Jeugddienst  

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: gesloten

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.

Alle sportkampen vinden plaats in Sportcentrum Sint-Gillis.

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 vind je via www.dendermonde.be/kinderopvang.

Vanaf 30 november kan je kinderen jongeren dan 6 jaar inschrijven. Een week 

later, op 7 december, kunnen +6-jarigen ingeschreven worden.

Dinsdag 3 januari

WINTERFILM: SNOW BUDDIES
Vijf pratende puppy’s belanden in Alaska en 
trotseren de vrieskou om mee te doen
aan een sleehondenrace. Ze moeten alles op 
alles zetten om de race te winnen.

 6-12 jaar
 14-16 u.
 jeugddienst
 3 EUR

KROKUSVAKANTIE
20-21-22-23-24 februari

KAPOENTJESSPORT
 peuters en 1ste kleuterklas 
 9-12 u.
 40 EUR

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

SPORTMIX
 vanaf 6 jaar
 9-16 u.
 60 EUR

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

 8.30-9 u. (indien groep 1 volzet is)
 45 EUR
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De tweede zondag van december is het 
Wereldlichtjesdag. Er worden dan overleden 
kinderen herdacht en mensen steken die dag 
een kaarsje aan.  
 
Het gebeurt niet heel vaak. Maar soms gaan 
jonge kinderen dood. Ze sterven bijvoorbeeld 
door een ongeval, een brand of ze zijn erg 
ziek. Een kind verliezen is een groot verdriet! 
Vaak vinden mensen het moeilijk om erover te 
praten. Daarom komen op Wereldlichtjesdag 
mensen samen. Ze praten over de kinderen die 
ze verloren zijn. Ze lezen gedichten, luisteren 
naar muziek … 
Om 19 u. steken de mensen over heel de 
wereld een kaarsje aan. Omdat het niet overal 
hetzelfde tijdstip is, vormt er zich zo een golf 
van lichtjes. Lichtjes die hopelijk troost bieden. 

Wat kan jij doen? 

Maak een tekening
Op school krijg je de kleurplaat die hieronder 
staat in het groot. Die tekening kan je inkleuren 
en mooi versieren. Stop je tekening voor vrijdag 
9 december in de brievenbus van De Kroon. 

Per binnengebrachte tekening wordt er een centje 
gegeven aan het Berrefonds. Deze organisatie 
steunt families die een kindje verloren. 

Steek een kaarsje aan
Toon dat je in een warme straat en stad 
woont. Herdenk samen met andere mensen de 
overleden kinderen. Steek op 11 december een 
kaarsje aan. Zet het om 19 u. voor je raam of 
voor de deur.

Herdenk samen
Heb je zelf een broertje of zusje verloren? Wil je 
graag iets bijzonders doen met je ouders? Kom 
dan op 11 december tussen 17 en 19.30 u. naar 
de bib. Deel je herinneringen en gevoelens. En 
laat samen met je ouders een lantaarn op het 
Sas drijven. 

Wereld
  lichtjes dag

Wereldlichtjesdag

Heb je geen kleurplaat gekregen?  

Of heb je geen kaarsje thuis? Maar vind 

je het toch belangrijk om aan dit moment 

deel te nemen. Haal dan een kaarsje of 

kleurplaat af in De Kroon of de bib. 
Huis van het Kind De Kroon

Kroonveldlaan 40 - 052-27 27 94

www.huisvanhetkind-dekroon.be  
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Kerstfeest voor de bibmuizen
Vorig jaar was de avond voor kerst erg rustig in de bib. De meeste mensen waren volop hun feest aan het voorbereiden. Behalve de meneer die op zoek was naar een boek waarin recepten stonden die niet konden verbranden, was er het laatste uur niemand meer geweest. En dat was goed. Want ook de bibmuizen waren druk in de weer. Zij vieren elk jaar stiekem feest in de bib. 

Uit een kookboek kozen ze lekkere gerechten. Als aperitief prikten ze kaasjes op een houten stokje. In de oven zat een grote schaal vol macaroni met kaassaus. Dat werd het hoofdgerecht. Als dessert genoten ze van beschuit met muizenstrontjes.
De bibmuizen dekten hun feesttafel onder de kerstboom in de inkom. Ze vouwden servetten en versierden de tafel met glittertjes en kaarsen. Cadeautjes werden onder de boom geschoven. Wat was het mooi geworden. De boom hing vol met lichtjes, slingers en mooie kersthangers. 

Nadat alle voorbereidingen klaar waren, maakten de 
bibmuizen zich mooi voor het feest. Sommige muisjes 
deden een strik in hun haar. Andere kozen voor een stoere das. Toen de deur van de bib op slot ging, kon 
het kerstfeest beginnen. De bibmuizen maakten veel 
plezier. 

Loop je in december ’s avonds voorbij de bib? Schrik dan niet als je binnenkijkt. Misschien zijn de bibmuizen wel aan het feestvieren … 

Poëzieweek
Hou jij ook van gedichten? Dan hebben we goed nieuws! Van 
donderdag 27 januari tot en met donderdag 2 februari is het 
Poëzieweek! Het thema dit jaar is: ‘Vriendschap’. Schrijf zelf een 
gedicht over vriendschap. Of stop een leuk versje in de jas van je 
vriend! Laat overal vriendschapspoëzie achter. Speciaal voor jullie 
alvast dit vriendelijke gedicht:

Echte vrienden

Vrienden ben je niet gewoon een beetje. 

Vrienden ben je niet zo af en toe. 

Of je echte vrienden bent dat weet je,

al kun je niet precies vertellen hoe. 

Echte vrienden ben je niet voor even.

Echte vrienden ben je niet meteen.

Echte vrienden ben je voor het leven.

Echte vrienden ben je nooit alleen. 

Bette Westera

Uit: ‘Hoe lief ik je heb, gedichten om van te houden’,  
Uitgeverij Ploegsma

Ook in deze 
dichtbundels staan 
mooie gedichten.
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Knutselen:  
kersthangers met vilt
Dit heb je nodig:
M vilt of stof
M draad
M naald
M schaar
M vulling (restjes wol, watten …)
M lint of touw
M potlood
M stift
M eventueel kralen, knopen …

Starten maar!

Vooraf
Er zijn kersthangers in alle vormen. Kies zelf welke 
vorm je wil maken. Bijvoorbeeld: een sok, muts, ster, bal, 
hart, boom … Teken dit op een blad. Kan je niet zo goed 
tekenen? Gebruik dan een sjabloon. Dat vind je op het 
internet. Knip het sjabloon uit. 

Versieren
Neem daarna je lap vilt of stof. Teken het sjabloon twee 
keer over met een stift. Knip de figuur uit de stof. Versier 
de twee lapjes. Hiervoor kan je kralen, knopen of een 
ander figuurtje van vilt gebruiken. Naai de versiering op 
het lapje stof. 

Vastmaken
Leg nu de twee lapjes op elkaar. Naai ze aan de 
zijkant aan elkaar vast. Laat twee centimeter 
open. Stop wat vulling in je figuurtje. Naai 
ze daarna verder dicht. Nu hoef je enkel nog 
een lint vast te knopen tot een lus. Naai het 
bovenaan vast. 

Deze kersthanger is klaar. Zin gekregen om er 
meer te maken? Ga maar aan de slag!

Raadsels
Welk ijs kan niet smelten? 

Wat heeft een duim en vier vingers maar leeft niet?

Als ik jong ben, ben ik lang. En als ik oud ben, ben ik kort. Wat ben ik?een kaars

een handschoen

radijs

versieren

vastmaken

Vooraf

SPEELHOEK
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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: jeugddienst, sportdienst, CC Belgica, communicatiedienst, bibliotheek, musea, 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

 Heb je het al gehoord?

 Wat? Is er taart?

 Haarbal, jij denkt alleen aan eten!

 Neen, Haarbal. De vier stippen 
komen terug!

 De vier stippen tegen pesten?

 O ja, die vier stippen op je buik!

 Haha, Kleine Moes! De vier stippen 
op je hand, bedoel je.

Haarbal legt plotseling een scheetkussen 
op de stoel van Kleine Moes. Kleine Moes 
gaat zitten en schreeuwt het uit.

 Oh! Wie heeft er een scheetkussen 
op mijn stoel gelegd?

Haarbal begint te lachen.

 Haarbal, dat is niet lief.

 Sorry, het was maar een grapje.

 Plagen is om …

 Liefde vragen!

De Harige Bende weet uiteraard dat er 
een verschil is tussen plagen en pesten. 
Want pesten vinden ze niet oké.

 Wanneer komen de vier stippen 
terug?

 In De Week Tegen Pesten van  
10 t.e.m. 17 februari. Dan gaan we een 
stippenlijn maken.

 Een stippenlijn?

 Ja. We gaan hand in hand staan 
met de vier stippen op onze handen en 
maken er een leuk filmpje van om naar 
Ketnet te sturen.

 Die televisiezender voor kinderen?

 Ja, die zender. Ik kijk elke dag!

 De kinderen kunnen op 
verschillende manieren stippenlijnen 
maken.

 Hoe dan?

 Bijvoorbeeld samen met je familie, 
buren of klas.

 Ja, of met de jeugdbeweging.

 Inderdaad, er zijn veel 
mogelijkheden. Wij doen sowieso mee, 
want pesten is niet oké!

 Stip De Week Tegen Pesten maar al 
aan in jullie agenda!

Stip mee!

De Harige Bende daagt je uit want  
De Week Tegen Pesten komt eraan!  

Van 10 t.e.m. 17 februari zeggen wij massaal 
NEE tegen pesten. Laat zien dat iedereen 
welkom is in jouw klas door een leuke, 
originele foto te maken met al je klasgenoten. 
Doe bijvoorbeeld iets met de vier stippen: trek 
kleren aan in vier kleuren, maak vier grote 
stippen op de speelplaats …  
Doe iets positief: zet een jarige in de
bloemetjes, geef een compliment, vorm 
een groot hart met je klasgenoten …
Je kan het zo gek niet bedenken!  
De creatiefste klas wint een bezoek 
van de Harige Bende! Dus trommel 
je juf of meester op en mail je foto 
ten laatste 20 februari naar  
tettergazet@dendermonde.be.

WIN WIN WIN


