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EEN CONCERT BIJ DE BUREN

Zondag 6 maart en zondag 13 maart - 10.30 uur - een Melse huiskamer

Op zondag 6 en zondag 13 maart stellen vier Melse gezinnen hun huis open voor artiesten en publiek.
De optredens beginnen om 10.30 uur. Je geniet van een volwaardig concert in een intieme setting.
Artiesten houden erg van het nauwe contact met het publiek en geven het beste van zichzelf. Op het
einde biedt de gemeente samen met de gastheer of-vrouw een glaasje aan.
Zondag 6 maart heeft u de keuze uit:
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JONI SHEILA
Joni Sheila is een jonge singer-songwriter met Belgisch-Filipijnse roots. Haar
eerste album, Change, kon ze lanceren dankzij crowdfunding. Als straatartieste is
ze er niet bang voor om dicht bij haar publiek te staan. Haar ouders vernoemden haar
naar Joni Mitchell… als dat geen verwachtingen schept!

voor iedereen tussen 9 en 14 jaar
zaterdag 5 maart - van 10 tot 12 uur - hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2A

Ben je creatief en wil je graag zelf dingen maken? Of hou je van computers, games en zelf (leren) programmeren? In deze workshop leer je programmeren met Scratch, de wereldberoemde programmeertaal
voor jongeren. Je maakt een eenvoudig spelletje, maar zet ook nog een stapje verder. Een minicomputer
(Raspberry Pi) laat je samenwerken met eenvoudige elektronica zoals ledjes en drukknoppen om een eigen
controller te maken voor je spel.
Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt! De workshop is gratis maar inschrijven is wel nodig.

“CHINA, EINDE VAN HET SPROOKJE?”
DOOR TOM VAN DE WEGHE

woensdag 23 maart - 20 uur - hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2A

OF

ELKE DE MEESTER
Accordeoniste Elke De Meester zorgt voor de klassieke noot in dit programma. Ze
toont de veelzijdigheid van haar instrument aan de hand van een licht en gevarieerd
programma. Bach en Piazzola, chanson en minimal, op de ‘piano van de armen’ is
het allemaal mogelijk.

Zondag 13 maart heeft u de keuze uit:
WIM TOUCOUR
Wie Roland Van Campenhout heeft gezien in Studio M weet dat de combinatie
viool, contrabas, gitaar en zang heel goed werkt… Kan Wim Toucour met zijn twee
compagnons dezelfde klasse brengen? Voor hem geen blues maar wel een mix
van kleinkunst, wereldmuziek, pop en cabaret. Bart Peeters lijkt niet ver weg. Om
te ontdekken!

OF
ELI GOFFA
Vorig jaar kwamen verschillende geselecteerden van Studio Brussels’ De Nieuwe
Lichting langs op de huiskamerconcerten in Melle. Dit jaar visten we uit die
vijver Eli Goffa op. Twee broers brengen soulvolle, rootsy americana, geïnspireerd door de jaren ’60 en ’70.
Een kaartje voor één concert kost 8 euro gewoon tarief en 4 euro voor wie jonger is dan 14. Je kan
ze verkrijgen bij de cultuurdienst. Bij aankoop van je kaartje verneem je het adres van het concert naar
je keuze.
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PROGRAMMEREN VOOR JONGEREN: WORKSHOP
SCRATCH EN ELEKTRONICA

Cultuurdienst
tel. 09 210 07 75
cultuurdienst@melle.be

Tom Van de Weghe (Gent, 14 januari 1975) is een
Vlaamse journalist en documentairemaker voor
de VRT. Tom Van de Weghe is ondermeer bekend
van de veelbesproken Panorama-reportage ‘Getackeld
door de Maffia’ (2006) over het omkoop- en gokschandaal
in het Belgisch voetbal. In het najaar van 2012 schreef hij het
boek ‘Beestig China’ over zijn avonturen in China. Samen met zijn
vrouw Sofie Aelterman gaf hij in december 2012 ook het boek ‘Lekkel!
Een culinair avontuur door Azië’ uit.
Op 23 maart brengt Tom Van de Weghe in onze bibliotheek een lezing
over China, een wereldmacht in volle verandering.
Vijf jaar VRT-correspondentschap in China levert een schat aan
levenswijsheid en ervaringen op.
Gratis lezing, maar reserveren is aangeraden (aantal plaatsen is beperkt).

JEUGDBOEKENWEEK

5 - 20 maart in de bibliotheek
Thema van de jeugdboekweek dit jaar is Weg van de stad. De bibliotheek van Melle organiseert in die periode een toneelvoorstelling voor
alle leerlingen van het zesde leerjaar, programmeert een voorstelling
voor alle derde kleuterklassen en nodigt alle tweede, derde en vierde
leerjaren uit om het Jeugdboekenweekspel te komen spelen in onze
bib. Afspraken en reservaties gebeuren via de scholen.
Bibliotheek
tel. 09 210 07 80
bibliotheek@melle.be
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TIP VOOR EEN UITSTAP: BEZOEK HET SPORT- EN
RECREATIEPARK KOUTERSLAG

PAASVAKANTIE – GRABBELPAS

Het Sport- en Recreatiepark Kouterslag biedt vele mogelijkheden voor zowel kinderen
als volwassenen. Voor het publiek toegankelijk zijn o.a. petanquebanen, een fit-o-meter
met Finse piste, een avontuurlijke kinderspeeltuin inclusief speeltoestellen voor mindervaliden,
een skateramp en -terrein, 4 beachvolleybalterreinen, outdoor tafeltennistafel, outdoorfitnesstoestellen en een
mooi aangelegde ‘boszone’ met wandelpad. Mits betaling kan je ook een partijtje minigolf spelen. Balletjes,
minigolfsticks (€ 1,5 per persoon) en een scorekaart kunnen in het cafetaria
Kouterslag Carpe Diem bekomen worden.
Sportdienst Melle
Openingsuren cafetaria:
tel. 09 210 07 70
 van april t/m september alle dagen open vanaf 11 uur (maandag gesloten)
fax. 09 252 37 79
 van oktober t/m maart alle dagen open vanaf 11 uur
info@melle.be
(maandag en dinsdag gesloten)

Handige handenwarmers
Dinsdag 29 maart 2016 van 14 tot 16.30 uur - GOC Gontrode Geraardsbergsesteenweg 94
Wanneer het buiten maar guur weer is verlang je naar warmte en gezelligheid. Maak een schattig popje gevuld met
kersenpitten en je zult geen koude handen meer hebben.
Leeftijd: van 8 tot 12 jaar - Bijdrage: 4 euro

Dromenvangers
Donderdag 31 maart 2016 van 14 tot 16.30 uur - GOC Gontrode - Geraardsbergsesteenweg 94

Info: 0476 84 95 65 of dirkvangele@gmail.com

Een dromenvanger waakt over je als je ligt te slapen. Leuke dromen worden door
de dromenvanger doorgelaten, de nachtmerries blijven erin hangen. Ook zin in rustige
nachten met zoete dromen? We gaan aan de slag met draad, pluimen, kralen en een
metalen cirkel om je eigen mooiste dromenvanger te maken.

SPOON SURVIVALRUN

Hét evenement voor de sportieve Mellenaar! Na de geslaagde editie vorig jaar,
organiseert Spoon vzw voor de tweede maal een survivalrun/obstakelrace op en rond het
Sport- en Recreatiepark Kouterslag. Dit jaar zal het evenement plaatsvinden op zaterdag
7 mei. De organisatoren zullen opnieuw zorgen voor een leuk en avontuurlijk parcours.
De Spoon run is een loopwedstrijd waarbij de deelnemers onderweg heel wat hindernissen
moeten overwinnen. De hindernissen zijn laagdrempelig maar wel uitdagend. Een beetje basisconditie en een grote dosis wilskracht volstaan om deze sportieve belevenis tot een goed einde te brengen.
Meer info vind je op de facebookpagina en de website: www.spoonsurvivalrun.be

Leeftijd: van 6 tot 10 jaar - Bijdrage: 3 euro

Vinnige vogelhuisjes
Dinsdag 5 april 2016 van 13.30 tot 16.30 uur 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 bouw een mooi nestkastje in elkaar.

Kostprijs

• Voorinschrijving tot 1 april: 12,5 euro
• Voorinschrijven vanaf 1 april: 20 euro
• Daginschrijving: 30 euro
Voorinschrijven kan tot en met zondag 1 mei.

Leeftijd: van 7 tot 12 jaar - Bijdrage: 4 euro

Chocoladetempel

NERO. KEIZER, KUNSTENAAR, TIRAN.

Wie droomt er niet van om een chocoladefabriek te bezoeken?! 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…schrijf snel in want de plaatsen zijn beperkt!
Leeftijd: van 6 tot 12 jaar - Bijdrage: 5 euro

Inschrijven kan bij de Jeugddienst – Gemeenteplein 1 – 9090 Melle
via mail: jeugddienst@melle.be of telefonisch: 09 210 07 76

KRIEBELDINGES
Donderdag 7 april – vertrek in Melle (Kouterslag) om 9.20 uur – terug rond 16.40 uur
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Op donderdag 7 april 2016 kunnen jongeren van 10 tot 16 jaar deelnemen aan Kriebeldinges in
het recreatiedomein Nieuwdonk in 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. Vertrek vanuit Melle, Sport- en Recreatiepark Kouterslag om 9.20 uur en terug omstreeks 16.40 uur.
Inschrijven kan bij de sportdienst. Een initiatief van ILV burensportdienst Schelde-Durme.

© Rheinisches Landesmuseum Trier, Th. Zühmer

Woensdag 6 april 2016 - verzamelen aan het gemeentehuis en vertrek met de
bus stipt om 12.45 uur. Terug: rond 17 à 17.30 uur

Culturele uitstap naar Trier met bezoek aan de grote Nero-tentoonstelling
Zaterdag 28 mei - vertrek om 5.45 uur - terug omstreeks 20.30 uur
Trier, in de Oudheid bekend als Augusta Treverorum, is een stad waar de romeinse
geschiedenis nog goed zichtbaar is. De beroemde Porta Nigra, de basilica, de verschillende thermen en het amfitheater getuigen op wandelafstand van elkaar van een
groots verleden. De stad Trier pakt dit jaar uit met een grootse tentoonstelling over
keizer Nero. Deze tentoonstelling wordt verspreid over drie locaties. In het
Rheinisches Landesmuseum kan je terecht voor een overzicht van Nero’s
regeerperiode. Van populaire jonge heerser en kunstliefhebber tot moedermoordenaar, brandstichter en gek. Het Museum am Dom focust op Nero’s beschuldiging van de christenen van de brand van Rome. Waarom waren zij
de perfecte zondebok? Wat was hun plaats in de Romeinse samenleving en
hoe contrasteerde hun godsdienst met de Romeinse? Het Stadsmuseum tenslotte gaat in op de
beeld- en mythevorming rond Nero en toont hoe hij later in de geschiedenis werd geportretteerd.
Deze uitstap laat je rondwandelen in Trier onder begeleiding van een gids en neemt je mee naar
het Rheinisches Landesmuseum en naar het Museum am Dom. Wie wenst kan met zijn ticket het
Stadsmuseum vrij bezoeken. De uitstap kost 50 euro. Inbegrepen zijn busreis, gidsen en toegangsgelden. Dranken en maaltijden zijn niet inbegrepen. Deelnemers zijn vrij om te picknicken of ter plekke
een eetgelegenheid te
Cultuurdienst - tel. 09 210 07 75 - cultuurdienst@melle.be
bezoeken.
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AGENDA MAART
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
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, 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 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
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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
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
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
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
Tai Chi vrijdagavond
vrij 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.

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
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

KALENDER
Eat@dance-party - Tenstar Melle
za 19/03/16 om 20 uur
FC Tenstar Melle VZW
Tenstar Melle @ Varingstraat 1E
Culinaire 12-gangenbeleving in combinatie met leuke muziek
uit de nineties! Een culinaire rondgang in een walking dinnerformule. Een DJ om u tegen te zeggen rondt het geheel af.
Inkom gratis na 22.30 uur.
Cursus Zweedse en Yogamassage te Melle
ma 7, 14 en 21/3 telkens van 19.30 tot 21 uur
Kizzy Peetermans
Yogathuis.be, Brusselsesteenweg 67
Maak kennis met relaxatietechnieken uit Yogamassage en
Zweedse ontspanningsmassage met massageparner. Ideaal
voor sporters, mensen met (zware) vermoeidheid en zelfs pijnen. Mogelijkheid tot inschrijving voor volledige cursus of per
losse les. Inschrijven is noodzakelijk.
Breng dikke yogamat, dekentje en kussen mee! Je leert het
volledige lichaam masseren met Thaise en Zweedse technieken en krijgt alle ruimte om dit tijdens de les te oefenen.
25 euro/2 personen per les
 0472 28 57 49, www.yogathuis.be
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Aperitiefconcert voor kleuters en hun familie
zo 13/03/16 van 11 tot 14 uur
Gezinsbond Melle
Sint-Bavokerk Gontrode Watermolenstraat 2
Beste mama en/of papa, meter en/of peter, nonkel en/of
tante...Wil je dat jouw huis later niet davert van de techno
muziek? Laat je kleuter dan nu kennis maken met klassieke
muziek. Dit kan dankzij het aperitiefconcert dat plaatsvindt op
een unieke locatie. We sluiten het concert af met een gezond
hapje en een drankje. Schrijf uw kabouters nu in!
kinderconcert.info@gmail.com
Breng gerust uw kabouter’s broer(s) en/of zus(sen) mee!
Initiatief van de gezinsbond Melle en de muziekscholen Panta
Rhei en de Kunstbrug.
De eerste 10 ingeschreven kleutertjes krijgen een klein welkomstcadeautje!
Lid gezinsbond: 8 euro, kind (0-12j) lid gezinsbond: 4 euro,
niet-lid: 10 euro, kind (0-12j) niet-lid:5 euro
 kinderconcert.info@gmail.com
Oorlog op Blote Voeten
vrij 18/03/16 om 20.15 uur, za 19/03/16 om 20.15 uur en
zo 20/03/16 om 15.30 uur
Gemeentebestuur Melle
Studio M Molenweg 10
De brave soldaat Vanderzwijgt is een komische, clowneske
drinkebroer die met zijn quasi-stupide grappen de absurditeit
van het leven blootlegt, en al helemaal van het leven in oorlogstijd...
Het publiek volgt Vanderzwijgt op zijn tocht naar het front in
Melle. Zal hij er geraken, en hoe?
8 euro; 7 euro voor -18 en + 65
 cultuurdienst@melle.be; 09 210 07 75
Huiskamerconcert: Joni Sheila
zo 06/03/16 van 10.30 tot 11.30 uur
Gemeentebestuur Melle
Joni Sheila is een jonge singer-songwriter met BelgischFilipijnse roots. Haar eerste album, Change, kon ze lanceren
dankzij crowdfunding. Als straatartieste is ze er niet bang voor
om dicht bij haar publiek te staan. Haar ouders vernoemden
haar naar Joni Mitchell... als dat geen verwachtingen schept!
Bij aankoop van een kaartje krijg je het adres mee.
8 euro normaal tarief; 4 euro voor -14j
 cultuurdienst@melle.be; 09 210 07 75

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.
 www.taichi.be
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ons de situatie en kadert dit in de geopolitieke kaart van de
regio. Hij brengt ook zijn persoonlijk verhaal en getuigenissen
van Syriërs die hij ontmoette.
4 euro

Huiskamerconcert Elke De Meester
zo 06/03/16 van 10.30 tot 11.30 uur
Gemeentebestuur Melle
Accordeoniste Elke De Meester zorgt voor de klassieke noot
in het huiskamerprogramma van de gemeente Melle. Ze toont
de veelzijdigheid van haar instrument aan de hand van een
licht en gevarieerd programma. Bach en Piazzola, chanson en
minimal, op de ‘piano van de armen’ is het allemaal mogelijk.
Bij aankoop van een kaartje krijg je het adres mee.
8 euro normaal tarief; 4 euro voor -14j
 cultuurdienst@melle.be; 09 210 07 75
Huiskamerconcert Wim Toucour
zo 13/03/16 van 10.30 tot 11.30 uur
Gemeentebestuur Melle

 Cultuurdienst@melle.be, www.vormingplusgent-eeklo.be
Paassportkampen
van 29/03/16 tot 01/04/16
Sportdienst Melle
Sport- en Recreatiepark Kouterslag Kouterslag 1A
Sportdienst Melle organiseert super coole sportkampen voor
kleuters en jongeren geboren tussen 2012 en 2001. Alle info
is te vinden op de gemeentelijke website van Melle.
45 euro
 info@sportmelle.be; 09 210 07 70

Wim Toucour en zijn mini-orkest met gitaar, viool en contrabas
brengen een mix van kleinkunst, wereldfolk, pop en cabaret.
Bart Peeters lijkt niet ver weg. Om te ontdekken! Bij aankoop
van een kaartje krijg je het adres mee.
8 euro normaal tarief; 4 euro voor -14j
 cultuurdienst@melle.be; 09 210 07 75
Huiskamerconcert Eli Goffa
zo 13/03/16 van 10.30 tot 11.30 uur
Gemeentebestuur Melle
Vorig jaar kwamen verschillende geselecteerden van Studio
Brussels’ De Nieuwe Lichting’ langs op de huiskamerconcerten in Melle. Dit jaar visten we uit die vijver Eli Goffa op. Twee
broers brengen soulvolle, rootsy americana, geïnspireerd door
de jaren ‘60 en ‘70. Bij aankoop van een kaartje krijg je het
adres mee.
8 euro normaal tarief; 4 euro voor -14j
 cultuurdienst@melle.be; 09 210 07 75

Steven Vromman: Stop met Klagen
do 10/03/16 om 20 uur
Adem Melle
Jeugdhuis De Schorpioen Lindenstraat 34a
‘Stop met klagen’ is de nieuwe onemanshow van Steven
Vromman, ook bekend als the Low Impact Man. Na zijn veelgevraagde klimaatshow brengt hij nu een verhaal over nieuwe
helden en mogelijkheden. Met een vleugje humor en veel concrete voorbeelden, krijg je nieuwe tips en inspiratie voor het
nieuwe tijdperk dat op komst is. Want het einde van de crisis
begint in ons hoofd! We worden al jarenlang lastiggevallen met
slecht nieuws en rampscenario’s. Overal kan je lezen wat er
misloopt met ons financieel, economisch en politiek systeem.
Terwijl de nieuwsberichten over crisissen gaan, staan er overal
mensen op die zelf de handen uit de mouwen steken. Ondernemers en activisten die beseffen dat we vandaag de wereld
van morgen maken en er geen tijd te verliezen valt. Want zoals
het oude Chinese spreekwoord al wist te vertellen: het is beter
een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.
 ademmelle@gmail.com

Vluchten voor oorlog en chaos in het midden-oosten
di 01/03/16 om 20.30 uur
GROS Melle
Bibliotheek Melle Kruisstraat 2A
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. Jens Fransen ontleedt voor

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 april moeten in de databank
ingevoerd zijn vóór 16 februari 2016 en voor het magazine
van mei 2016 vóór 25 maart 2016.
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