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leef je uit in Melle

GRABBELPOLIS - DE 5 LEGENDES
Donderdag 24 december 2015 – van 13.30 tot 15.15 uur - Raadzaal gemeentehuis
(1ste verdieping) – Gemeenteplein 1

Wanneer de boosaardige geest Pitch de aarde bedreigt, moeten de Vijf Legendes – de Kerstman, de Paashaas, Klaas Vaak, de Tandenfee en winterkoning Jack Frost ) voor het eerst met
elkaar samenwerken om deze schurk te verslaan. Samen moeten ze de fantasie en dromen
van kinderen over de hele wereld beschermen. Een fantasievolle superheldenfilm!
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar – Bijdrage: 2 euro
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GRABBELPOLIS - LEGEND OF THE GUARDIANS
Donderdag 31 december 2015 - van 13.30 tot 15.15 uur - Raadzaal gemeentehuis
(1ste verdieping) - Gemeenteplein 1
Soren is een jonge uil, in de ban van zijn vaders grootse verhalen over de ‘Bewaarders van Ga’Hoole’,
een mythische groep van gevleugelde helden die in een grote veldslag hebben gestreden om alle uilen te
redden van de kwaadaardige ‘Volmaakte Strijders’. Terwijl Soren ervan droomt zich ooit bij zijn helden te
voegen, spot zijn oudere broer Kludd met dit idee. Kludd doet er alles aan om meer aandacht en liefde van
zijn vader te krijgen dan zijn jongere broer.
Maar de jaloezie van Kludd heeft vreselijke gevolgen…
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar – Bijdrage: 2 euro
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KE RSTMARKT
ZATERDAG 19 DECEMBER
VAN 19 TOT 23 UUR - DORPSPLEIN MELLE
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Dompel je onder in de kerstsfeer!
Zaterdag 19 december slaan talrijke Melse verenegingen en vrijwilligers opnieuw de
handen in elkaar voor een gezellige kerstmarkt op het Dorpsplein.
Tussen 19 en 23 uur kan je er terecht voor sfeervolle kerstmuziek, feeërieke kersthuisjes en een glaasje glühwein, een pizza, een pannenkoek of ander lekkers.
Noteer dus alvast zaterdag 19 december in jouw agenda, want dan kan je in een ongedwongen kerstsfeer en bij een natje en een droogje bijkletsen met familie, buren
en vrienden.
55

GUINNESSBOOK OF RECORDS
Dinsdag 22 december 2015 – 14 tot 16.30 uur – Sporthal Kouterslag – Kouterslag 1A

Iedereen droomt er van om ooit een wereldrecord te kunnen breken. Voor velen is dat een utopie.
Anderen zijn in staat om het te doen maar beseffen het zelf niet. Met deze workshop kom je in
aanraking met gekke records, straffe records, haalbare records, waanzinnige records. Sommige
dingen mag je eens proberen, andere gaan we in groep nameten.
Leeftijd: van 6 tot 9 jaar
Bijdrage: 3 euro

MENSENRECHTEN VERDEDIG JE MET VUUR
SCHRIJFMARATHON IN MELLE
Donderdag 10 december – vanaf 20 uur – hoofdbibliotheek Melle
Het schrijven van brieven zit in de genen van Amnesty International. 10 december is de Internationale Dag van
de Rechten van de Mens. Wereldwijd komen Amnesty-supporters samen om brieven te schrijven naar autoriteiten die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Met succes. Vorig jaar overtuigde Amnesty dankzij
duizenden brieven de Indische overheid om bijkomende compensaties te voorzien voor de giframp in Bhopal.
De Nigeriaanse terdoodveroordeelde Moses Akatunga kreeg gratie.
De lokale afdeling in Melle organiseert op 10 december ook haar schrijfmarathon. Nationaal voorzitter Rik
Vereecken zal aanwezig zijn en het werk van Amnesty toelichten. Het gemeentebestuur draagt deze actie een
warm hart toe en kruipt die dag ook in de pen.
Meer info: Saramaene@hotmail.com
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AGENDA DECEMBER
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
 09 259 10 11, rit.pauwels@gmail.com
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 naar Kris
Boterberg.
50 euro
 kris.boterberg@skynet.be
Na d'uren
zo, woe, za van 14 tot 17 uur PC Caritas - Transept, Caritasstraat 76
Medewerkers uit het Psychiatrisch Centrum Caritas stellen tekeningen, schilderijen, beeldend werk,... tentoon.
gratis
 http://www.pccaritas.be
Keep Fit
di van 9.30 tot 10.30 uur - niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties, Sportdienst Melle, Sport- en Recreatiepark Kouterslag,
Kouterslag z/n
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.
21 euro, inwoners van andere gemeenten dan Melle betalen
24 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.
21 euro; inwoners van andere gemeenten dan Melle betalen 24
euro.
 09 210 07 70, info@sportmelle.be
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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 z/n
De les bestaat uit een gezamenlijke opwarming, een gevarieerd
fitnesscircuit met een 15-tal oefeningen en een deugddoende
stretching.
19,5 euro; inwoners van andere gemeenten dan Melle betalen
22,50 euro.
 09 210 07 70, info@sportmelle.be
Blijf Actief
vrij van 14 tot 15 uur - niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties, Sportdienst Melle, Sport- en Recreatiepark Kouterslag,
Kouterslag z/n
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.
19,5 euro; inwoners van andere gemeenten dan Melle betalen
22,50 euro.
 09 210 07 70, info@sportmelle.be

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
Hij heeft ja gezegd
vrij 04/12/15 en za 05/12/15 telkens om 20.15 uur
Toneelhuis Colisse&Co, Cultuurcentrum Gildenhuis,
Merelbekestraat 99
Zwarte komedie in één bedrijf.
8 euro; studenten en 65-plus: 7 euro
 0471689797, colisse.co@telenet.be,
http://www.colisse.be
Zus van
woe 02/12/15 om 20 uur , Bibliotheek Melle, Openbare
Bibliotheek Melle, Kruisstraat 2A
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Theatermonoloog van Lot Vekemans door Annemie Sels, over
Ismene, de zus in de schaduw van Antigone.
gratis
 09-210 07 80, bibliotheek@melle.be,
http://bib.melle.be/webopac/blog/evenementen/zus-van/
Tai Chi vrijdagavond
vrij 04/12/15 van 19.30 tot 21 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.
145 euro (minstens 7 dagen voor startdatum overschrijven
IBAN:BE40 3850 5901 4863). Contant betalen de eerste les kan:
€ 150.
 http://www.taichi.be
Trappistenavond
za 05/12/15 om 20 uur, JGM De Schorpioen, De Schorpioen,
Lindestraat 34a
De jaarlijke trappistenavond, hoeft niet veel uitleg meer. De hele
nacht lang serveren wij een zo volledig mogelijk aanbod van
trappistenbieren, terwijl op de achtergrond de Schorpse Top 100
tsjingelt en u een stukje kaas of salami verorbert. Ditmaal zijn de
buren van De Schorpioen exclusief al om 19 uur welkom voor
een receptie! Meer info volgt.
 jgmschorpioen@gmail.com, http://www.jgmschorpioen.be/
WELLNESS VOOR KINDEREN
za 12/12/15 van 14 tot 16 uur
Gezinsbond, Chalet Park ten Hove, Park ten Hovelaan 55
Wellnes en namiddagje Zen, met een maskertje op het gezicht,
een lekker drankje, massage aan de voetjes, … Wie wil er komen meedromen? Dit allemaal op kinderformaat voor kinderen
vanaf 7 jaar tot en met 11 jaar.
3 euro; niet-leden: 6 euro
 caroline.lagaert@gezinsbondmelle.be
Kerstmarkt Melle Vogelhoek
za 12/12/15 van 17 tot 22 uur en zo 13/12/15 van
11 tot 18 uur, vzw Vogelhoek Feest!
't Pleintje Melle Vogelhoek, Merelbekestraat 99
Gezellige kerstmarkt in hartje Melle Vogelhoek met tal van originele en culinaire kerststanden.
 http://www.vogelhoekfeest.be
Winter Culinairtje - KWB Gontrode
vrij 18/12/15 om 19 uur, GOC Gontrode,
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Geraardsbergsesteenweg 94
Een winterse wandeling met hier en daar een culinaire explosie,
of een winterBBQ. Eén van beide staat op het programma of een
combinatie ervan. Laat je verassen!
5 euro
 http://www.kwbgontrode.be
Yogalessen voor beginners te Melle
van 22/12/15 tot 15/03/16, Kizzy Peetermans
Brusselseteenweg 67
Gratis initiatieles op 22 december om 19.30 uur. Je leert stapsgewijs de benadering van klassieke yoga, aangepast voor de
westerling. Voor iedereen toegankelijk! Breng uw yogamatje,
dekentje en kussentje mee. Reserveren is noodzakelijk voor de
gratis les en/of de lessenreeks.
gratis
 http://www.yogathuis.be, http://www.degeest360.be
Grabbelpas - Guinnessbook of Records
di 22/12/15 van 14 tot 16.30 uur, Jeugddienst Melle
Vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking, Kouterslag 1A
Zie pg 6 van Uit in Melle.
3 euro
 09 210 07 76, jeugddienst@melle.be
Grabbelpas - De 5 legendes
do 24/12/15 van 13.30 tot 15.15 uur, Jeugddienst Melle
Raadzaal - gemeentehuis Melle, Gemeenteplein 1
Zie pg 2 van Uit in Melle.
2 euro
 09 210 07 76, jeugddienst@melle.be
Grabbelpas - Legend of the Guardians
do 31/12/15 van 13.30 tot 15.15 uur, Jeugddienst Melle
Raadzaal - gemeentehuis Melle, Gemeenteplein 1
Zie pg 3 van Uit in Melle.
2 euro
 09 210 07 76, jeugddienst@melle.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 januari moeten in
de databank ingevoerd zijn vóór 17 november en voor het
magazine van februari 2016 vóór 10 december.

