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COMPUTERC@FÉ, EERSTE HULP BIJ COMPUTERPROBLEMEN
Donderdag 4 februari - van 13.30 tot 16 uur - hoofdbibliotheek
Heb je vragen over het gebruik van je computer of gsm? In het computerc@fé zoeken wij samen
naar een antwoord voor alle problemen met computers, tablets, smartphones en apps. Het is de
bedoeling dat iedereen elkaar helpt, de deelnemers tonen elkaar hoe het moet. Enkele mogelijke
onderwerpen: Wat is een app en hoe installeer je die? Wat is wiﬁ? Hoe zet je foto’s van je digitaal
fototoestel op je computer? Je hebt een tablet en/of smartphone, maar je vindt er niet zo goed je
weg op?
Inschrijven is niet nodig. Iedereen kan vrijblijvend langskomen met zijn toestellen en vragen. Als je
denkt dat je probleem opzoekwerk zou vragen, dan bezorg je best vooraf je vraag aan de bib. De
bibliotheek maakt het gezellig met een drankje.

Donderdag 4 februari.
Tussen 13.30 en 16 uur.
Polyvalent lokaal van de
bibliotheek.

WORKSHOP PROGRAMMEREN MET SCRATCH VOOR BEGINNERS
Zaterdag 20 februari - van 10-12 uur - hoofdbibliotheek
Ben je tussen 9 en 12 jaar?
Ben je creatief en wil je graag zelf dingen maken?
Of hou je van computers, games en zelf (leren) programmeren?
In de bib kan je leren werken met Scratch, de wereldberoemde programmeertaal voor jongeren.
Met leuke afbeeldingen en geluidjes knutsel je animaties in elkaar en werk je een eenvoudig spel
uit. Je leert de beginselen van het programmeren. Af en toe is er pauze om elkaars resultaten te
bekijken en uit te proberen.

In de bibliotheek
tel. 09 210 07 80
bibliotheek@melle.be

2


Gratis workshop, maar inschrijven is noodzakelijk
(het aantal plaatsen is beperkt).

DE GEBOORTE VAN EEN STAAT, EEN GESCHIEDENIS VAN OPERA
EN OPERETTE DOOR GILBERT ANTHEUNIS
Woensdag 17 februari - 20 uur - hoofdbibliotheek
Gilbert Antheunis is een gepassioneerd operaliefhebber. Speciaal voor de Melse bib brengt hij een
boeiende geschiedenis van de opera, in het bijzonder van de Gentse opera. Gilbert vertelt niet alleen
over opera maar laat je ook kennis maken met uniek fotomateriaal en historische opnames uit zijn
eigen uitgebreide platencollectie.

Deze avond is gratis,
maar reserveren is aangeraden
(het aantal plaatsen is beperkt).

Meer info over dit onderwerp vind je op zijn website:
www.antheunisgilbert.be.

BOEKVOORSTELLING LODE DEMETTER
Woensdag 24 februari - 20 uur - hoofdbibliotheek
Schrijver en muzikant Lode Demetter brengt in de bibliotheek een muzikale
voorstelling van zijn boek ‘Beachy Head en andere verhalen’. Fragmenten uit de
bundel worden afgewisseld met liedjes die er thematisch verband mee houden of
die een bron van inspiratie zijn geweest. Alles wordt live gebracht.
Wie was de mooie circusartieste op wie de auteur als kind verliefd werd? Welke
rol speelde Will Tura in zijn leven? Wie is de mysterieuze hondenhater? Wat
gebeurde er in de buurt van het Engelse plaatsje Beachy Head? En vooral: waar
eindigt de waarheid en begint de fantasie?
Je vindt een uitgebreid interview met Lode op pagina 8 van het magazine.
In de bibliotheek
tel. 09 210 07 80
bibliotheek@melle.be

Deze avond is gratis, maar reserveren is
aangeraden (het aantal plaatsen is beperkt).
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KROKUSVAKANTIE – TIENERS
SKIËN EN SNOWBOARDEN IN SKIDÔME TERNEUZEN
Woensdag 10 februari 2016 – vertrek 8.30 uur, terug rond 17 uur.
Doe warme kleren aan want vandaag trotseer je de kou!
Kan je al skiën of boarden dan is dit het moment om je kunsten wat bij te schaven. Wil je graag leren
skiën of boarden dan kan je bij ons terecht want dan krijg je eerst twee uren les van een ervaren
lesgever.
Voor de prijs van 25 euro krijg je een pas voor 4 uur skiën, huur van materiaal en verzekering.
Eigen materiaal meebrengen is toegestaan.
Tip: breng je picknick mee voor een hele dag. Breng extra geld
mee voor een drankje en 2 x 0,50 cent voor je locker ter plaatse.

 Jeugddienst

Gemeenteplein 1
9090 Melle
09 210 07 76
jeugddienst@melle.be

 Leeftijd: van 12 tot 16 jaar
 Vertrek met de bus om 8.45 uur, terug rond 17 uur



Verzamelen om 8.30 uur aan het Gemeenteplein,
9090 Melle
Bijdrage: 25 euro

KORTING ABONNEMENTEN EN MEERBEURTENKAARTEN
VOOR ZWEMBADEN GENT EN MERELBEKE
vzw Sp² betaalt aan alle inwoners van Melle het bedrag terug dat je als
Mellenaar meer betaalt dan een inwoner van Merelbeke of Gent. Hou je kasticket van het zwembad bij en breng dit samen met je meerbeurtenkaart of
abonnement en je identiteitskaart mee naar de sportdienst. Dit geldt enkel
voor de sportbaden, niet voor de recreatiebaden of combipassen.

KORTING BIJ MELSE SPORTCLUBS
Als alleenstaande ouder (kind max. 21 jaar) kan je eenmaal per jaar (bij aanvang van het nieuw seizoen van de club) korting krijgen bij het betalen van
lidgeld. Voor volwassenen en het eerste kind bedraagt dit 15 euro per persoon, vanaf het tweede kind 20 euro. Dit kan slechts eenmaal per kalenderjaar. Het volstaat om het aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen bij de
sportdienst op het Sport- en Recreatiepark Kouterslag. Je vindt dit formulier
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op www.melle.be, onder ‘ontspannen’, doorklikken naar ‘sport’ en ‘algemeen’. Daar vind je ook de
lijst met de deelnemende clubs. De korting wordt in mei of december op je rekeningnummer gestort,
na controle van de persoonlijke gegevens en de ledenlijst van de sportclub.

Sportdienst Melle
tel. 09 210 07 70
fax. 09 252 37 79
info@sportmelle.be

Openingsuren sportdienst:
Tijdens schoolperiodes/krokus- en kerstvakantie: maandag,
donderdag en vrijdag van 8 tot 12 uur, dinsdag van 14 tot 19 uur,
woensdag van 13.30 tot 17 uur.
Tijdens de herfst-, paas- en zomervakantie op afspraak.

OORLOG OP BLOTE VOETEN
TOTAALSPEKTAKEL VOOR EN DOOR MELLENAARS
18, 19 maart – 20.15 uur – Studio M | 20 maart – 15.30 uur – Studio M
Twee jaar geleden speelde een groep van
dertig Mellenaars het totaalspektakel ‘Alleen
op de Wijde Wereld’. Met muziek, dans en
theater brachten ze het verhaal van Solita en
haar zwerftocht.
In het kader van de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog wilden de initiatiefnemers van
toen graag opnieuw een voorstelling maken.
Een komedie, deze keer.
De brave soldaat Vanderzwijgt is een komische,
clowneske drinkebroer die met zijn quasistupide grappen de absurditeit van het leven
doorziet. De antiheld Vanderzwijgt is op zijn
best wanneer hij de kerk, het vaderland, de
oorlogen en de geschiedenis in het belachelijke
kan trekken. Toch is hij nooit laf en evenmin
heldhaftig. Hij legt geen bommen onder maatschappelijke structuren. Zijn clownerie is geen
vlucht, veeleer een uiting van naïef levensoptimisme dat het absurde van de realiteit
blootlegt.

Als we Vanderzwijgt zouden vragen zichzelf
voor te stellen zou hij waarschijnlijk zeggen:
“Tot uw dienst. Kijk… mijn overgrootvader
was zo’n praatzieke kerel dat iedereen al
‘zwijg’ riep voor hij zijn mond had opengedaan.
In goed Nederlands is dat Vanderzwijgt geworden. Gelukkig heb ik alleen maar zijn naam
geërfd en niet zijn praatziekte…”. Geen mens
kan hem daarna nog het zwijgen opleggen.
Het publiek volgt Vanderzwijgt op zijn tocht
naar het front in Melle. Zal hij er geraken, en
hoe?
Kaarten kosten 8 euro gewoon tarief
Wie 25 jaar is of jonger, of 65 jaar of ouder
betaalt 7 euro.
Meer info en inschrijvingen:
Dienst Cultuur | Gemeenteplein 1
Tel. 09 210 07 75
cultuurdienst@melle.be
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LEREN ARCHIVEREN: VERENIGINGSARCHIEF ZOEKT ARCHIVARIS
20 en 27 februari – 9.30 tot 12 uur
Deel 1 (20/02): Honky Tonk Jazzclub Dendermonde (Leopold II Laan 12 A, Bastion V, 9200 Dendermonde)
Deel 2 (27/02): Documentatie- en Archiefcentrum in Sint-Martens-Latem (Dorp 24, 9830 Sint-Martens-Latem)

Verenigingen, personen en organisaties vormen al snel een eigen archief. Denk
maar aan vergaderverslagen, fotomateriaal van activiteiten, ﬂyers, afﬁches,
briefwisseling, enz. Dit archief is waardevol, maar zit vaak verspreid over verschillende leden, is slecht geordend of de precieze inhoud ervan is onbekend.
In twee praktijkgerichte workshops krijg je de nodige tips en tricks om jouw
archief duurzaam te beheren. Organisatie: Erfgoedcel Leie Schelde, Erfgoedcel
Land van Dendermonde, Erfgoedcel Viersprong, Archiefbank Vlaanderen. Met
steun van de Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen.
De vorming is gratis maar reserveren is noodzakelijk. Inschrijven kan per mail via:
info@egclandvandendermonde.be of telefonisch op 052 25 03 40

OP DE VLUCHT: LEZINGENREEKS GROS

De aanhoudende stroom vluchtelingen naar Europa roept nog heel wat vragen op.
De GROSsen van drie gemeenten (Melle, Merelbeke en Oosterzele) werken samen met
Vormingplus Gent-Eeklo om in de drie gemeenten duiding en debat te brengen.
DRIE AVONDEN STAAN OP HET PROGRAMMA:
VLUCHTEN VOOR OORLOG EN CHAOS IN
HET MIDDEN-OOSTEN.

Dinsdag 1 maart – 20.30 uur – Bibliotheek Melle –
Kruisstraat 2a - Melle

Jens Fransen is als Midden-Oostenjournalist een
bevoorrechte getuige van de gebeurtenissen die
tot de aanhoudende stroom vluchtelingen hebben
geleid. Vooral het conﬂict in Syrië bracht een ongeziene stroom op gang. Twaalf miljoen Syriërs, meer
dan de helft van de bevolking, verlieten hun woning
op zoek naar een veilige plek. De overgrote meerderheid hiervan wordt opgevangen in eigen land of
in de onmiddellijke buurlanden. Door de uitzichtloosheid van het conﬂict en het ontbreken van een
toekomstperspectief in de vluchtelingenkampen
wagen meer en meer Syriërs en Irakezen de oversteek naar Europa.
Hoe is het zo ver gekomen? Hoe konden de vreedzame protesten die in 2011 tegen president Assad
ontstonden, ontaarden tot het uitzichtloze en wrede
conﬂict dat we nu kennen? Jens Fransen ontleedt
voor ons de situatie en kadert dit binnen de geopolitieke kaart van de regio. Hij brengt ook zijn persoonlijke ervaringen en getuigenissen van Syriërs
die hij ontmoette.
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VLUCHTEN NAAR EUROPA. EEN POLITIEK DEBAT.
Dinsdag 16 februari – 20 uur – Gemeenschapscentrum
’t Groenendal – Brandegems Ham 5 – Merelbeke

Panelleden Helga Stevens (N-VA), Tom Vandenkendelaere (CD&V), Kathleen Van Brempt (sp.a), Philippe De Backer (Open VLD), Bart Staes (Groen)
en moderator Bruno Vandecasteele (UGent) gaan
met elkaar in debat over de Europese aanpak van
de vluchtelingenproblematiek.

VLUCHTEN VOOR EEN KLIMAAT OP HOL.

Dinsdag 15 maart – 20 uur – Bibliotheek Oosterzele –
Stationsstraat 13 – Scheldewindeke

Klimaatactivist Nic Balthazar zoekt naar het verband tussen klimaatopwarming en de opkomst
van extremistische bewegingen zoals Boko Haram en Al Sahaab en kijkt of de vluchtelingenproblematiek niet een bijkomende dieper liggende
oorzaak heeft in de opwarming van de aarde.
Inschrijven voor één of meerdere avonden kan via:
www.vormingplusgent-eeklo.be
Betalen doe je ter plaatse. Je betaalt 4 euro per avond.
Volg je de volledige reeks, dan betaal je maar 8 euro.

AGENDA FEBRUARI
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

2016

28,5 euro; Inwoners van andere gemeenten dan Melle
betalen 31,5 euro.

 info@sportmelle.be, 09 210 07 70
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.

Sporthal Pontstraat, Pontstraat 7

25,5 euro; Inwoners van andere gemeenten dan Melle

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.

betalen 28,5 euro.

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

 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 70

di van 9.30 tot 10.30 uur - niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties
Sportdienst Melle
Sport- en Recreatiepark Kouterslag, Kouterslag 1A

Tai Chi vrijdagavond

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.

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.

28,5 euro; Inwoners van andere gemeenten dan Melle
betalen 31,50 euro.

vrij van 19.30 tot 21 uur
Taichischool De Zachte Kracht
De Blauwe Poort, Collegebaan 49

 info@sportmelle.be, 09 210 07 70

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.

Fit op Elke Leeftijd

 http://www.taichi.be

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.

MAANDELIJKS
Ruilvergadering Philmella

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

Studio M, Molenweg 10

Gratis

5 euro VVK; 8 euro ADK

 09 252 24 66

KALENDER
Koken met Elvis

vrij 12/02/16, za 13/02/16, vrij 19/02/16, za 20/02/16, vrij
26/02/16 en za 27/02/16 telkens om 20.15 uur
Toneelhuis Colisse&Co
Cultuurcentrum Gildenhuis, Merelbekestraat 99
Hij leeft! He’s alive and kicking! Hoewel, hij zit in een rolstoel,
verlamd van teen tot oor. Een Elvis-imitator die tot weinig heupgeschud in staat lijkt, laat staan dat er nog vrouwen zijn die
gillend aan zijn olifantenpijpen hangen. Zijn vrouw alleszins niet,
zij is aan de drank en weigert bovendien haar eten binnen te
houden. Geen vrolijkheid dan, in deze miserie? Toch wel!
8 euro, studenten en 65+ 7 euro

 http://www.colisse.be
Tweedehandsbeurs baby- en kinderkledij
zo 21/02/16 van 9 tot 12 uur
Gezinsbond afdeling Melle
Sint-Franciscusinstituut, Tuinstraat 105

Tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkledij. Inschrijven en
betalen vóór 1 februari 2016 met vermelding van naam + lidnummer Gezinsbond + aantal tafels bij Caroline Lagaert: IBAN:
BE52 0012 7938 2409 - BIC: GEBABEBB - Caroline.lagaert@
gezinsbondmelle.be
10 euro leden, niet-leden 15 euro (prijs per tafel)

caroline.lagaert@gezinsbondmelle.be
Quiz @ Tenstar Melle

za 20/02/16 om 19.30 uur
FC Tenstar Melle VZW
Tenstar Melle @ Varingstraat 1E 9090 Melle, Varingstraat 1E
Een leuke, ontspannende en algemene quiz!
20 euro (5 euro per speler - min 20 euro per tafel)

 http://www.tenstarmelle.be
Great Gig VIII

zo 21/02/16 vanaf 21 uur
Oudstreiders chiro Melle

De achtste editie van de ‘Great Gig’. Optreden van Shakedown Tim and the Rhythm Revue gevolgd door fuif.

 stijn_de_vos@hotmail.com
Workshop juwelen maken
‘Extra mooi voor Valentijn!’

woe 10/02/16 van 19.30 tot 21.30 uur
Gezinsbond Melle
Navis, Kloosterstraat 18
Moeilijkheidsgraad: voor beginners. Lesgeefster: Hide Bettens
zie Facebook Biezzzoe.
Inschrijven via edouterloigne@gmail.com met vermelding
van naam + lidnummer Gezinsbond. Beperkt aantal plaatsen, wacht niet met inschrijven!
3 euro leden, niet-leden 4 euro, ter plaatse te betalen.

 edouterloigne@gmail.com
Volg gratis massageles in Melle!

op 15/02/16 van 19.30 tot 21 uur
Kizzy Peetermans
Yogathuis.be, Brusselsesteenweg 67
Volg de gratis les massage en maak kennis met relaxatie
en technieken die het lichaam ontspannen en de bloedcirculatie stimuleren. Je maakt ook kennis met sfeermakers,
gezondheid in het algemeen en lichaamsverzorging. Heb je
geen vaste partner? Volg de les met een goede vriendin,
collega of familielid! Inschrijven per twee is noodzakelijk.

 http://www.yogathuis.be – 0472 28 51 49
Casino Night @ Roo

vrij 05/02/16 om 19 uur
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94
Casino in Roo! Een leuke gala-avond met echte casino spellen,
het GOC in een gala-uitvoering en met echte croupiers. Een
avondje amusement ten top!

 http://www.kwbgontrode.be
Hutsepotfestijn

Tuinhier Gontrode-Melle
Melle GOC, Geraardsbergsesteenweg 94
Jaarlijks Hutsepotfesttijn van TuinHier Gontrode-Melle
15 euro, kinderen: 6 euro

 TuinhierGont@gmail.com

Wil je ook jouw activiteit in deze agenda zien verschijnen?
Surf naar
www.UiTdatabank.be en geef je activiteit in.

Geef zelf je activiteit in!

UiTdatabank.be

De activiteiten voor het magazine van april moeten in de
databank ingevoerd zijn vóór 19 januari en voor het
magazine van april vóór 16 februari 2016.

