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leef je uit in Melle

BUITENSPEELDAG
woensdag 13 april 2016 - 13.30 tot 17 uur
Melle doet dit jaar opnieuw mee aan de grote Buitenspeeldag. De jeugddienst
heeft een leuk activiteitenaanbod in elkaar gebokst dus stip deze dag
maar aan op de kalender en neem je vrienden en vriendinnen mee.
Vergeet ook je drankje niet, want van al dat spelen, krijg je zeker dorst.
De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die kinderen en jongeren wil aanzetten om de pc, Playstation, Wii en andere
spelconsoles even aan de kant te laten en te kiezen voor buitenspelen en sporten in hun onmiddellijke omgeving.
De speelpleintjes in Melle
worden omgetoverd tot een
leuke speelplek waar van
alles te beleven valt: je kan er
touwtrekken, kubben, reuzetwister, en nog zo veel meer. Die
dag dus geen excuus om binnen te
blijven. Van ons krijg je ‘spelen en
sporten’ als huiswerk mee!
Je kan onder begeleiding een parcours aﬂeggen of je kan gewoon vrij spelen.
Ook ouders zijn welkom op de
Buitenspeeldag! Er wordt
begeleiding voorzien
tijdens de spelletjes. De
begeleiding doet geen
algemeen toezicht.

Jeugddienst Melle
Gemeenteplein 1
tel. 09 210 07 76
jeugddienst@melle.be

Het volledig programma vind je terug
op www.melle.be
Vooraf inschrijven is niet verplicht.
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SPORTDIENST MELLE ORGANISEERT:
KRIEBELDINGES
donderdag 7 april – 9.20 tot 16.40 uur
vertrek Sport- en Recreatiepark Kouterslag
Op donderdag 7 april kunnen jongeren van 10 tot 16 jaar deelnemen aan
Kriebeldinges in het recreatiedomein Nieuwdonk te Berlare. Er is een aanbod
van tal van sporten, opblaasstructuren, moeraspiste, hoogteparcours,
lasershoot en vele andere.
Inschrijvingsgeld is 5 euro, inclusief vervoer heen en terug.
Inschrijven kan bij de sportdienst. Een initiatief van ILV burensportdienst Schelde-Durme.

RECREATIEF VOLLEYBALTORNOOI
Zaterdag 25 juni
Sport- en Recreatiepark Kouterslag
Op zaterdag 25 juni organiseren
de Sportraad Melle, vzw Sportpromotie
en Speelpleinwerking opnieuw het
recreatief volleybaltornooi in het Sporten Recreatiepark Kouterslag.
Interesse om een dag te volleyballen
in een ontspannen sfeertje? Stel een
ploeg samen en schrijf je vervolgens
tijdig in want slechts 24 ploegen kunnen deelnemen! Inschrijven kan door
je gegevens te mailen of te faxen naar
de sportdienst en een waarborg van
25 euro te storten op de rekening van
de sportraad: BE61 4483 6263 6117.
Je inschrijving is pas definitief wanneer
wij je waarborg ontvangen hebben.

Meer info
Sportdienst Melle
09 210 07 70
 09 252 37 79
info@sportmelle.be
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PROGRAMMEREN VOOR JONGEREN: WORKSHOP SCRATCH EN ELEKTRONICA
VOOR BEGINNERS
zaterdag 16 april - 10 tot 12 uur - hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2a
voor iedereen tussen 9 en 14 jaar
Ben je creatief en wil je graag zelf dingen maken? Of hou je van
computers, games en zelf (leren) programmeren?
Leer werken met Scratch, de wereldberoemde programmeertaal voor jongeren.
Met Scratch maak je eerst een eenvoudig spelletje.
Dan ga je nog iets verder en laat je je minicomputertje
(Raspberry Pi) samenwerken met eenvoudige elektronica
(ledjes, drukknoppen, …). Zo maak je je eigen controller
voor het spel.
Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!
Gratis, maar inschrijven noodzakelijk.

NU AL WINDOWS 10?
woensdag 20 april - 19.30 uur - hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2a
Er is momenteel heel wat te doen rond Windows 10. Maar wat
houdt Windows 10 in en zou je wel overschakelen?
Waarin verschilt Windows 10 van de vorige versie? Is de
startknop nu terug? Wat is Windows Edge? Is het wel een
goed besturingssysteem?
Deze infosessie zet alles eens rustig op een rijtje zodat
je een goed overzicht krijgt. Zo kan je met meer kennis
van zaken beslissen of het de moeite loont om over te
stappen.
Een infosessie door SeniorNet Vlaanderen.
Gratis, maar reserveren
is aangeraden
(aantal plaatsen is beperkt).
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Bibliotheek
tel. 09 210 07 80
bibliotheek@melle.be
of in de bibliotheek zelf

RITUELEN
Erfgoeddag - zondag 24 april 2016
Een verhaaltje voor het slapengaan, de koffietafel bij
een begrafenis, plechtige handelingen op belangrijke
levensmomenten. Het leven zit vol kleine en grote
rituelen.
Op Erfgoeddag tonen verschillende verenigingen in
Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem hoe divers rituelen zijn,
hoe ze evolueren en hoe het komt dat iedereen ze zo
graag koestert.
Maak ook van je bezoek aan een Erfgoeddagactiviteit een ritueel!
Alle activiteiten op Erfgoeddag zijn gratis.
Lezing: Een jaar vol feesten,
oorsprong en gebruiken
Zondag 24 april - 14.30 uur
Raadszaal gemeentehuis, Gemeenteplein 1
Rituelen en feesten gaan hand in hand en beïnvloeden elkaar. Maar wat betekenen ze? Waarom schieten we vuurwerk af met nieuwjaar? Waarom verkleedt iedereen zich met Carnaval? Waarom hangt
er op 1 april een vis aan je rug? Bart Lauvrijs neemt
deze tradities onder de loep. Verschillende feesten en
de bijhorende gebruiken passeren de revue, zowel
van bij ons als van andere culturen.

Raadpleeg het programma van de
andere gemeenten
op www.erfgoedcelviersprong.be

Cultuurdienst
tel. 09 210 07 75
cultuurdienst@melle.be
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AGENDA APRIL
WEKELIJKS
Dansen met De Lier
ma van 20 tot 22 uur
Volksdansgroep De Lier
Gildenhuis Melle, Merelbekestraat 99
Elke maandagavond danst DE LIER in het bovenzaaltje van
het Gildenhuis. Iedereen is welkom, geen danservaring nodig.
2,5 euro
 rit.pauwels@gmail.com, 09 259 10 11
Badminton
Sporthal Pontstraat, Pontstraat 7
MELBAD is een recreatieve badmintonclub in Melle. Wij
spelen op zondagavond van 20 tot 21.30 uur. Wil je eens
proberen? Je kan 2 keer gratis komen spelen. Bel vooraf op
09 231 30 28 bij Kris Boterberg.
50 euro
 kris.boterberg@skynet.be
Keep Fit
di van 9.30 tot 10.30 uur - niet op feestdagen en tijdens
schoolvakanties
Sportdienst Melle
Sport- en Recreatiepark Kouterslag, Kouterslag 1A
Keep Fit verstevigt je lichaamsfiguur en verbetert je algemene conditie. De ervaren lesgeefster varieert de lessen met
behulp van klein materiaal en muziek of er wordt een specifieke sport beoefend (badminton, volleybal,...). Je werkt aan
je lichaamsconditie in een gezellige sfeer.
28,5 euro. Inwoners van andere gemeenten dan Melle
betalen 31,50 euro.
 09 210 07 70, info@sportmelle.be
Fit op Elke Leeftijd
di van 18.30 tot 19.30 uur - niet op feestdagen en tijdens
schoolvakanties
Sportdienst Melle
Sporthal Pontstraat, Pontstraat 7
Fit op Elke Leeftijd omvat een gevarieerd programma
met onder meer turnen, oefeningen met klein materiaal,
oefeningen op muziek en spelen. Elke week komen versterkende oefeningen van buik-, been-, arm- en rugspieren aan
bod. We sluiten steeds af met een uitgebreide stretching.
28,5 euro. Inwoners van andere gemeenten dan Melle
betalen 31,50 euro.
 Info@sportmelle.be, 09 210 07 70
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Fitness
do van 9 tot 10.30 of van 10.30 tot 12 uur - niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties
Sportdienst Melle
Sport- en Recreatiepark Kouterslag, Kouterslag 1A
De les bestaat uit een gezamenlijke opwarming, een gevarieerd fitnesscircuit met een 15-tal oefeningen en een deugddoende stretching.
25,5 euro. Inwoners van andere gemeenten dan Melle
betalen 28,5 euro.
 Info@sportmelle.be, 09 210 07 70
Blijf Actief
vrij van 14 tot 15 uur - niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties
Sportdienst Melle
Sport- en Recreatiepark Kouterslag, Kouterslag 1A
Met Blijf Actief werk je aan je gezondheid. De les bestaat uit een work-out op muziek en een halfuurtje spierversterkende oefeningen. Dankzij deze lessen bestrijd je
stramheid van spieren en gewrichten, word je leniger en
versterkt je spiertonus.
25,5 euro. Inwoners van andere gemeenten dan Melle
betalen 28,50 euro.
 Info@sportmelle.be, 09 210 07
Tai Chi voor beginners - donderdagavond vanaf 14 april
do van 19.30 tot 20.45 uur
Taichischool De Zachte Kracht
De Blauwe Poort, Collegebaan 49
Tai chi (Tai ji) is oorspronkelijk een oude Chinese interne
krijgskunst. Alle bewegingen vloeien moeiteloos in elkaar
over. De tai chi beoefenaar ziet er volledig ontspannen en
gecoördineerd uit. Hij verliest nooit zijn evenwicht, zelfs niet
in de meest uitdagende houdingen. Vanuit die stilte komen
we werkelijk in contact met ons ware zijn en kunnen we
lichaam en geest laten samenwerken.
100 euro voor een reeks, minstens 7 dagen voor startdatum
over te schrijven op IBAN:BE40 3850 5901 4863.
 http://www.taichi.be – info@taichi.be
Tai Chi vrijdagavond
vrij van 19.30 tot 22 uur
Taichischool De Zachte Kracht
De Blauwe Poort, Collegebaan 49
(zie hierboven)
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145 euro voor 15 lessen, minstens 7 dagen voor startdatum overschrijven IBAN:BE40 3850 5901 4863 Contant betalen de eerste les kan, dan betaal je 150 euro
voor 15 lessen.

Handwerkclubje ‘Van naald tot draad’
di 05/04/16 van 20 tot 22 uur
Gezinsbond Melle
Navis, Kloosterstraat 18

 www.taichi.be

Elke eerste dinsdag van de maand. Ben je graag met naald
en draad bezig en heb je zin om dat in gezelschap te doen?
Dan ben je meer dan welkom op het maandelijkse handwerkclubje. Verwacht geen lessen maar wel uitwisseling
van ervaring. Breng een eigen project mee.
1 euro; niet-leden 2 euro

Go for Run
ma, woe van 18/04/16 tot 22/06/16 van 19.30 tot 20.30 uur
vzw jogging Kouterlopers Melle
Sport- en Recreatiepark Kouterslag, Kouterslag 1A
Jogging Kouterlopers start een nieuwe Go for Run vanaf 18
april. Onder professionele begeleiding wordt een loopschema gevolgd zodat je na tien weken vijf kilometer kan lopen.
25 euro
 kouterlopers@hotmail.com

MAANDELIJKS
Ruilvergadering Philmella
elke eerste zondag van de maand vanaf 10 uur
Kleine Havertuin, Vossenstraat 107
Postzegelclub Philmella: maandelijkse bijeenkomst met ruilvergadering en tombola. Contactpersoon: Gilbert Van Overmeire, Schauwegemstraat 113, 9090 Melle.
gratis
 09 252 24 66

KALENDER
Grabbelpas Vinnige vogelhuisjes
di 05/04/16 van 14 tot 16.30 uur
Jeugddienst Melle
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94
Met dit handige vogelhuisje geraak je nooit meer je sleutels
kwijt. Ga zelf aan de slag met
balsahout en snijmes en knutsel
een mooi nestkastje in elkaar.
4 euro
 09 210 07 76, jeugddienst@melle.be

 selsvanhende@gmail.com
Kunstkriebels
Workshops voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar
woe 06/04/16, do 07/04/16 en vrij 08/04/16
telkens van 9 tot 16 uur
Gezinsbond Melle
Gemeentelijk atelier voor beeldende kunsten, Ovenveldstraat 2
Woensdag 6 april: boetseren met klei, donderdag 7 april:
beeldhouwen in steen, vrijdag 8 april: creatief met kleur .
Volledige dag van 9 tot 16 uur met lunchpauze (lunch meebrengen, drankje is in de inschrijvingsprijs begrepen).
15 euro, niet- leden 20 euro
 09 252 10 27, 0476 297 059, m.deroek@telenet.be
Grabbelpas - De chocoladetempel van Côte d’Or
woe 06/04/16 van 12.45 tot 17.30 uur
Jeugddienst Melle
Wie droomt er niet van om een chocoladefabriek te bezoeken?! Wij hebben vandaag geluk want de chocoladetempel
van Côte d’Or stelt de deuren voor ons open en geeft haar
geheim prijs van échte chocolade. Op een leuke wijze maken we een reis door de tijd en de wereld van de chocolade.
Daarna maken we onze eigen chocoladereep. Een activiteit
voor echte lekkerbekken...
5 euro
 09 210 07 76
Lentemaal - KWB Gontrode
zo 10/04/16 van 11.30 tot 15 uur
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94
Iedereen welkom voor een lekkere maaltijd in het GOC. Vis
of vlees, voor elk wat wils. Menu 1: apero - soep - ½ kip
archiduc - verwenkoffie. Menu 2: apero - soep - zalmsteak
spinazieroom - verwenkoffie. Kindermenu (tot 12 jaar): kids
apero - soep - kippendij met appelmoes - ijsje.
Menu 1 & 2: 19,50 euro, kindermenu: 9 euro
 info@kwbgontrode.be, http://www.kwbgontrode.be
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Workshop yoga en yogamassage rond het thema: bekken
ma 11/04/16 van 19 tot 21 uur
Kizzy Peetermans
Yogathuis.be, Brusselsesteenweg 67
Ideaal voor mensen met verkramping of pijnen rond de
streek van het bekken. Ook geschikt voor mensen met een
staand of zittend beroep. Je maakt kennis met specifieke
yogahoudingen die je houding in het algemeen verbeteren. In
de yogamassage worden relaxatietechnieken toegepast om
de streek rond het bekken te ontspannen. Meer informatie
vind je op de website! Schrijf je in via mail of telefonisch.
10 euro
 0472 28 57 49, peetermans.k@gmail.com,
http://www.yogathuis.be
Amadeus
vrij 22/04/16, za 23/04/16, vrij 29/04/16, vrij 6/05 /16
en za 7/05/16 telkens om 20.15 uur
zon 1/05/16 om 16 uur
Toneelhuis Colisse&Co
Cultuurcentrum Gildenhuis, Merelbekestraat 99
Een eigenzinnige kroniek van het wonderkind Wolfgang
Amadeus Mozart, gezien door de ogen van de jaloerse hofcomponist Antonio Salieri. Amadeus is een ingenieus spel
van geruchten en werkelijkheid. Het is geen documentaire
over het leven van Mozart, maar een zorgvuldig gecomponeerd muziektheaterstuk waarvoor schrijver Peter Shaffer
zich heeft laten inspireren door bestaande brieven, biografieën en composities.

Jeugdvoetbalfeest
Barbecue@Tenstar Melle
za 30/04/16 om 17.30 uur
FC Tenstar Melle VZW
Varingstraat 1E
Onze eindejaarsactiviteit
om het seizoen goed af te
sluiten! Ouderwedstrijdjes,
springkastelen en een lekkere BBQ.
18 euro (volwassenen) ,
10 euro (jeugdspelers –
4 stukken vlees), 6 euro
(jeugdspelers – 2 stukken
vlees), en 10 euro (kinderen – 2 stukken vlees)
 http://www.tenstarmelle.be
10Dance Festival
Vrij 29/04/2016 tot 1/05/2016
Lekipdance
www.10dancefestival.be

8 euro,
studenten en 65+: 7 euro
 http://www.colisse.be

Geef zelf je activiteit in!

UiTdatabank.be

Wil je ook jouw activiteit in deze agenda zien verschijnen?
Surf naar www.UiTdatabank.be en geef je activiteit in.
De activiteiten voor het magazine van mei moeten in de databank
ingevoerd zijn vóór 25 maart 2016 en voor het magazine
van juni vóór 20 april 2016.
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