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leef je uit in Melle

ZOMERSPORTKAMPEN 2016
Voor de jeugd (tot 16 jaar)

Er zijn nog een aantal vrije plaatsen voor sommige sportkampen!
Je kan de website raadplegen om te weten te komen voor welke kampen er
nog plaatsen beschikbaar zijn.
Inschrijven en betalen vooraf bij de sportdienst op afspraak.

SPEELPLEINWERKING MELLE

Voor kinderen geboren in 2007 t.e.m. 2012
Elke werkdag van 4 juli t.e.m. 26 augustus 2016 (niet op maandag 11 juli, 15 augustus en van 18 t.e.m. 31 juli).
Inschrijvingen, opvang en activiteiten: Sport- en Recreatiepark Kouterslag te Melle.
Inschrijven en betalen kan vooraf maar is niet verplicht. Voor de uitstappen is dit wel verplicht en kan dit
in de week van de uitstap.

SPEELPLEINWERKING ORGANISEERT HET “ZOMERFESTIVAL”
Op donderdag 25 augustus 2016 van 14 tot 16 uur stelt speelplein Melle zijn deuren open als afsluiter van de
speelpleinzomer. Kinderen tussen 5 en 14 jaar en hun ouders zijn welkom om een kijkje te komen nemen. Dit is
geen gewoon festival met optredens van muziekgroepjes, wel kan je tal van activiteiten doen: je laten schminken,
leuke spelletjes spelen, workshops volgen... Dit alles heeft plaats op het Sport- en Recreatiepark Kouterslag.
Voor info tel. 0497 18 86 87.

TIENERWERKING

Voor jongeren van 13 jaar en ouder,
van maandag 1 t/m vrijdag 5 augustus
Ga je graag met kinderen om? Zou je in de toekomst graag animator
worden op het speelplein? Dan is dit geknipt voor jou!
Alle info vind je op de website www.melle.be of je kan een folder
bekomen op de sportdienst.

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

SENIORENUITSTAP NAAR HERZELE
Donderdag 4 augustus van 9 tot 16 uur
Prijs: 47 euro

De seniorenraad organiseert een uitstap naar Herzele. Je maakt kennis met de productie van bier en wijn van de streek. De bus vertrekt aan het station van Melle om
9 uur. In Herzele wordt de groep in twee gesplitst. Rond 10 uur bezoekt de eerste groep brouwerij De Ryck met
een rondleiding en degustatie. De andere groep brengt een bezoek aan de burcht in Herzele en aan de windmolen
in Rullegem met uitleg door de molenaar. Taverne ’t Labierindt verwacht je ’s middags voor de lunch. Rond 14 uur
worden de rollen omgekeerd. De tweede groep bezoekt de brouwerij en de eerste gaat op rondrit. Om 16 uur ver-
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trekt iedereen samen naar Sint-Lievens-Esse voor een bezoek aan de wijngaard van Marc Vandendriessche. Het
is het perfecte ogenblik voor een bezoek aan de wijngaard want de druiven zijn al zichtbaar aan de ranken. Na
het bezoek aan de wijngaard volgt een rit naar de wijnmakerij in Vlierzele, waar de wijnboer ons de nodige uitleg
geeft met nadien een welverdiende degustatie. Als toemaatje zal Jack de
woestijnbuizerd zijn kunsten tonen.
Inschrijven verplicht bij de jeugddienst.

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

DEELNEMEN AAN BLUE PRINT
Op pagina 8 van het magazine lees je een interview met Nico Van Staden, kunstenaar
uit de Merelbekestraat die in oktober naar buiten komt met zijn project ‘Blue Print’. Voor
Nico Van Staden gaat Blue Print in de eerste plaats over de expressie van het individu en
zijn plaats in het geheel. Om dit project in te vullen organiseert hij workshops ‘koppen
boetseren’.

Wie mag inschrijven?
- iedereen met of zonder ervaring
vanaf 14 jaar
- zowel individuen als groepen
- je mag slechts één keer deelnemen

Deelnameprijs bedraagt 28,50 euro
Hierin is inbegrepen:
- 5 kg boetseerklei
- armatuur speciaal om koppen te boetseren
- gebruik van boetseermateriaal
- begeleiding om tot een mooi resultaat te komen
- bakken en monteren op sokkel
- deelname aan de tentoonstelling in oktober
- certificaat van authenticiteit
- gesigneerde poster van het Blue Print-schilderij
t.w.v. 15 euro
En uiteraard een persoonlijke uitnodiging voor de
vernissage op 20 oktober 2016.

Waar en wanneer?
- Chalet Park Ten Hove
Op zaterdag
13 of 20 augustus
17 of 24 september
1 of 8 oktober
Telkens van 14 tot 17.30 uur
- GOC Gontrode
Op maandag 5 of 12 september
Op woensdag 21 september
Telkens van 18.30 tot 22 uur

Een workshop duurt één namiddag of één avond, het zijn
geen reeksen.
Inschrijving pas geldig na betaling van 28.50 euro op
rekening: BE16 0632 1647 8874

Nico Van Staden
tel. 0496 333 743
van.staden.n@hotmail.com
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AGENDA JULI
WEKELIJKS
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

Yoga voor beginners te Melle
elke donderdag van 19 tot 20.20 uur
Kizzy Peetermans
Yogathuis.be, Brusselsesteenweg 67
Volg op 1 september gratis de initiatie yoga voor beginners.
Tijdens de lessen maak je kennis met basishoudingen die je
houding in het algemeen verbeteren en je leert je (meer) bewust worden van je lichaam, rekening houdend met de beperkingen en de mogelijkheden. Ademhaling wordt stapsgewijs benaderd en staat centraal in elke les, op het einde is er
een geleide ontspanning. Voor mensen met echte interesse.
 peetermans.k@gmail.com, www.yogathuis.be

2016

KALENDER
Kunsttentoonstelling Ovenveld & Kunstgroep-M
in het gemeentehuis
vrij 1/07/16 van 20 tot 22 uur, za 2/07/16 van 10 tot 18 uur,
zo 3/07/16 van 10 tot 18 uur, ma 4/07/16 van 10 tot 18 uur
Ovenveld & Gemeentehuis Melle, Gemeenteplein 1
gratis
 0496 02 27 71, nand.huyghe@gmail.com,
www.facebook.com/Ovenveld
Nacht van het Mels talent
Vrij 1/07/16
Gemeenteplein
20.30 tot 22 uur: Mister V band
22.30 tot 0.30 uur: Pop it Up
0.30 tot 2 uur: The Funksoulbrothers aka Prakash & Lowie
gratis
 09 210 07 77/78, infodienst@melle.be,
www.melle.be
Melse Feesten Zaterdagavond
Zat 2/07/16
Gemeenteplein
19.30 tot 21 uur: Concert door The Mellvids Big band
22 tot 23.30 uur: Optreden van Mr. P & The Cadillacs
23.30 tot 2 uur: Melse DJ Steven Pauwels
gratis
 09 210 07 77/78, infodienst@melle.be,
www.melle.be
Tiende motortreffen
Zondag 3 juli 2016 – 10 uur
Kerkstraat Melle
Motorrijders verzamelen op 3 juli tijdens het motortreffen
voor een tocht van 75 kilometer. Alle liefhebbers worden verwacht rond 10 uur, vertrek om 10.30 uur aan de Kerkstraat.
Elke deelnemer krijgt één drankbonnetje, te nuttigen op het
Wereldfeest.
gratis
 09 210 07 77/78, infodienst@melle.be, www.melle.be
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Wereldfeest
zo 3/07/16
Gemeenteplein
11 tot 12 uur:
12 tot 14 uur:
14 tot 16 uur:
16.30 tot 17 uur:

deautjes. Maak een schattig uiltje, stop hem vol met snoep
en dan kloppen maar!
Muzikale workshop voor kinderen
optredens en initiatie zuiderse dansen
met Lékipdance
Sous Couche
I.V. Dans & Gym

Grabbelpas - Jeugdmarkt
zo 3/07/16 van 14 tot 16 uur
Jeugddienst Melle
Gemeenteplein ter hoogte van het gemeentehuis,
Gemeenteplein 1
Alle kinderen tot 14 jaar kunnen deze middag zelf marktkramer zijn! Wil je wat extra zakgeld voor de kermis? Op deze
markt, voor en door kinderen, kan je oude, leuke en verrassende spulletjes zelf aan de man brengen. Verkopen of zelf
kopen, je vindt er altijd wel
iets naar je zin.
gratis
 09 210 07 76,
jeugddienst@melle.be,
www.melle.be
Schlagerfestival
zo 3/07/16 van 17 tot 20.30 uur
Gemeenteplein
Volgende sterren aan het Vlaamse showbizzfirmament maken het podium onveilig: Yvan Verelli, Garry Hagger, Jennifer
Berton, Steve Tielens en Sergio.
Grabbelpas - De kleine wetenschapper		
woe 6/07/16 van 13.30 tot 16.30 uur
Jeugddienst Melle
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94

6 euro
 09 210 07 76,
jeugddienst@melle.be,
www.melle.be

Grabbelpas - Rijden op veerkracht
di 12/07/16 van 13.30 tot 16.30 uur
Jeugddienst Melle
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94
In deze workshop bouw je elk
een wagentje aangedreven
door de veer van een muizenval en een lange hefboom.
5 euro
09 210 07 76,
jeugddienst@melle.be,
www.melle.be

Grabbelpas - It’s Magic		
do 14/07/16 van 13.30 tot 16.30 uur
Jeugddienst Melle
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94
In deze workshop leer je de beginnende kneepjes van het
goochelaarsvak. Je leert stap voor stap enkele goocheltrucs
en werkt toe naar een show met je collega-goochelaars als
publiek.
4 euro
 09 210 07 76,
jeugddienst@melle.be,
www.melle.be

In ‘de kleine wetenschapper’ voer je zelf enkele experimenten uit met alledaags keuken- en huishoudmateriaal.
4 euro
 09 210 07 76,
jeugddienst@melle.be,
www.melle.be

Grabbelpas - Uilenpiñata
vrij 08/07/16 van 13.30 tot 16.30 uur
Jeugddienst Melle
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94
Een piñata is een soort pop gemaakt van papier-maché,
kleurrijke linten, papiertjes, blinkende chiffons en glitters die
gevuld wordt met snoepjes, confetti en eventueel kleine ca-

Grabbelpas - Kunsttoeren
ma 18/07/16, di 19/07/16 en woe 20/07/16 van 13 tot 16 uur
Jeugddienst Melle
Atelier ‘t Ovenveld, Ovenveldstraat 2
Deze week staat volledig in het teken van Kunst met een
grote K. Creativiteit ten top
want je gaat Nicky de Saint
Phalle achterna.
30 euro
 09 210 07 76,
jeugddienst@melle.be,
www.melle.be
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Grabbelpas - Retro gaming
ma 25/07/16 van 13.30 tot 16.30 uur
Jeugddienst Melle
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94
Tijdens deze leuke activiteit stappen deelnemers terug in de
tijd van het gamelandschap. Je speelt met helden zoals Mario, Sonic en Shinobi, je strijdt onder meer tegen bad guys
Bower en Dr. Robotnik, en dit allemaal in de wereld van Nintendo, Sega en Atari.

Grabbelpas - Jedi-zwaard
ma 1/08/16 van 14 tot 17 uur
Jeugddienst Melle
GOC Gontrode,
Geraardsbergsesteenweg 94

5 euro

Een workshop speciaal voor
onze ridders van de toekomst.
Met soldeertang en LED’S
maak je je eigen technizwaard! May the force be with
you.

 09 210 07 76, jeugddienst@melle.be, www.melle.be

6 euro
 09 210 07 76,
jeugddienst@melle.be, www.melle.be
Grabbelpas - Gezonde fastfood
woe 3/08/16 van 13.30 tot 16.30 uur
Jeugddienst Melle, GOC Gontrode,
Geraardsbergsesteenweg 94

Bloed geven in Gontrode
di 26/07/16 van 17 tot 19.30 uur
Rode Kruis
G.O.C Gontrode, Geraardbergsesteenweg 94
Bloedinzameling Melle-Centrum: ook jij kan iemands leven
redden. Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Na een ongeval, bevalling of operatie bijvoorbeeld. Ben je tussen 18 en 66 jaar oud en in goede gezondheid, aarzel niet om bloedgever te worden!

Wie fastfood zegt, denkt caloriebom. Toch kan fastfood ook
gezond zijn. Ontdek in
deze workshop hoe je in
een mum van tijd heerlijke hapklare gerechtjes
bereidt!
6 euro
 09 210 07 76,
jeugddienst@melle.be,
www.melle.be

gratis
 www.bloedgevendoetleven.be/donor.php

Boem Boem Boemerang
do 28/07/16
van 10 tot 16.30 uur
Jeugddienst Melle, GOC
Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94
Iedereen kent de boemerang, je
gooit ze weg en ze komt vanzelf terug. Hoe dat kan, leer je
deze namiddag terwijl je zelf je
eigen boemerang ontwerpt en
maakt.
5 euro
 09 210 07 76, jeugddienst@melle.be, www.melle.be
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Bloed geven in Melle
do 4/08/16 van 17.30 tot 20 uur
Rode Kruis
WZC Kanunnik triest, Kloosterstraat 33
Bloedinzameling Melle-centrum: ook jij kan iemands leven
redden. Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Na een ongeval, bevalling of operatie bijvoorbeeld. Ben je tussen 18 en 66 jaar oud en in goede gezondheid, aarzel niet om bloedgever te worden!
gratis
 www.bloedgevendoetleven.be/donor.php

Ochtend yogales voor beoefenaars met enige ervaring
ma 15/08/16 van 9 tot 10.30 uur
Kizzy Peetermans
Yogathuis.be, Brusselsesteenweg 67

Deze ochtendles is ideaal voor de beoefenaar met enige ervaring. Bij het begin van de dag wordt het lichaam losgemaakt en gezuiverd. Voor aanvang kunt u genieten van een
verse zuiveringsthee.
Graag tijdig uw plaats reserveren via de website, mail of
telefonisch. Breng eigen yogamatje en benodigdheden als
dekentje, kussentje mee om de les zo aangenaam mogelijk
te maken.
8,5 euro; zomerprijs 7 euro
 0472 28 57 49, peetermans.k@gmail.com,
www.yogathuis.be

Film in het bos: Binnenstebuiten
vrij 19/08/16 van 20 tot 23 uur
BOS+, Geraardsbergsesteenweg 267
Iedere zomer trekt BOS+ samen met de Gezinsbond en tal
van lokale partners het bos in voor een heuse Film in het
Bostournee. Een speciale belevenis, een film gaan bekijken
op een open plek in het bos. Vooral omdat het ‘s avonds
doorgaat: de vogels beginnen hun avondzang, de wind ruist
door de bladeren, het wordt stilaan donker, ...
4 euro; kinderen t.e.m. 12 jaar en gezinsbondleden: 2 euro;
BOS+ abonnees gratis
 09 264 9 049, info@bosplus.be,
www.bosplus.be

Grabbelpas - Bellenblazen
woe 17/08/16 van 14 tot 17 uur
Jeugddienst Melle
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94
Omdat je nooit te oud bent om bellen te blazen! Tijdens deze
workshop bouw je je eigen bellenblazer. Je hoeft niet zelf
meer te blazen, maar je zal wel je soldeerbout nodig hebben.
Hout, hamer, motor, propeller en metaaldraad,... en je bellenblazer komt tot leven!
6 euro
 09 210 07 76, jeugddienst@melle.be, www.melle.be

Grabbelpas - Bouw je eigen electroquiz
vrij 19/08/16 van 13.30 tot 16.30 uur
Jeugddienst Melle
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94
Je gaat aan de slag met een batterijhouder, lampje, ijzerdraad en zilverpapier om de basis in elkaar te steken.
Daarna verzin je quizvragen
en zorg je voor de afwerking.
Na afloop ga je naar huis met je
eigen electroquiz.
5 euro
 09 210 07 76,
jeugddienst@melle.be,
www.melle.be

Melle-Muur-Melle
za 20/08/16 van 8 tot 14 uur en en zo 21/08/16 van 8 tot
12 uur
VWT
Cafe Melle Rose Place, Dorpsplein 2
Fietstoertocht met start en aankomst in Melle Rose Place,
inschrijven ter plaatse.
za: 4 euro voor licentiehouders; 6 euro voor niet-licentiehouders
zo: 2 euro; voor licentiehouders; 4 euro voor niet-licentiehouders
robert.rogiers@gmail.com,
www.rhodeland.com
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Grabbelpas – Efteling
do 25/08/16 van 8.45 tot 20 uur
Jeugddienst Melle
Gemeenteplein t.h.v. het gemeentehuis, Gemeenteplein 1
De vakantie kan niet beter eindigen dan met een bezoek aan een pretpark! Dit jaar is dat de Efteling. Ooit was de Efteling een sprookjesbos
met 10 sprookjes. 60 jaar later is het park uitgegroeid tot een wereld
vol wonderen, waar sprookjesvertellingen en spectaculaire attracties
elkaar afwisselen. Er zijn meer dan 63 attracties en avonturen op hoge
snelheid. Supermegafantastischcool gewoon!
22 euro
 09 210 07 76, jeugddienst@melle.be, www.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 september 2016 moeten
in de databank ingevoerd zijn vóór 18 juli en voor het magazine
van oktober 2016 vóór 22 augustus 2016.

BON GRATIS DAGTICKET IN DE WARANDE TE WETTEREN
Bon voor 1 gratis dagticket tijdens juli of augustus 2016 in het openluchtzwembad De Warande te
Wetteren, Warandelaan 14, alleen te gebruiken door inwoners van Melle!
In te ruilen aan de kassa*
Naam: ……………………………………………………
Adres: …………………………………………………….
Tel: ……………………………………………………….
E-mail:……………………………………………………..
Tarief:

❏
❏
❏

vanaf 12 jaar
– 12 jaar
55+, mindervaliden

Datum: ………………………….

*Alleen ingevulde en originele bonnen worden aanvaard!

Vanaf 1 september 2016 zal Wetteren aparte prijzen hanteren voor inwoners, vanaf dan betaalt vzw Sp² het bedrag terug
dat je als Mellenaar meer betaalt. Meer info en voorwaarden in de ‘Melle in beweging’ van september.

