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leef je uit in Melle

VOORLEZEN IN DE BIB, HET LEUKSTE HALF UURTJE
zaterdag 21 mei van 10.30 tot 11 uur in de hoofdbibliotheek
zondag 22 mei van 10.30 tot 11 uur in de uitleenpost ‘t Lijsternest

Nog een laatste keer voor de grote vakantie komt een vrijwillige voorlezer voorlezen in de bib voor het maandelijks voorleesmoment. Deze activiteit is er voor alle kleuters en kinderen van het eerste en tweede leerjaar.
Inschrijven hoeft niet, je kunt gewoon langskomen.

COMPUTERC@FÉ, EERSTE HULP BIJ COMPUTERPROBLEMEN
donderdag 19 mei tussen 13.30 en 16 uur in de hoofdbibliotheek
Heb je vragen over het gebruik van je computer of gsm? In het
computerc@fé zoek je samen met de andere deelnemers naar een
antwoord voor alle problemen i.v.m. computers, tablets, smartphones en apps. Het is de bedoeling dat je elkaar helpt en toont
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 kan er niet zo goed mee werken…
Inschrijven hoeft niet en iedereen kan vrijblijvend langskomen
met zijn toestellen en vragen. Vergt je probleem enig opzoekwerk, dan kun je best je vraag vooraf aan de bibliotheek
bezorgen. De bibliotheek maakt het gezellig met een drankje.
Het computerc@fé is een organisatie van onze bib.
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Bibliotheek
tel. 09 210 07 80
bibliotheek@melle.be
of in de bibliotheek zelf

Sportdienst Melle organiseert i.s.m. burensportdienst Schelde-Durme

SPORTDAG VOOR VOLWASSENEN
Vrijdag 3 juni 2016 op het Sport- en Recreatiepark Kouterslag
Stel zelf je dag samen uit een aanbod van verscheidene bekende en minder bekende sporten: poweryoga,
bodysculpt, aerobic, fietstocht, gouret, lacrosse, beachnetbal, bootcamp, minigolf, wandeling, tennis, Afrikaanse
dans,…
Halve dag: 4 euro. Hele dag: 8 euro
Een uitgebreide folder vind je op de website van de gemeente of bij de sportdienst.
Inschrijven en betalen vóór 17 mei bij de sportdienst van Melle op Kouterslag.

DRIEDAAGS SPORTARRANGEMENT VOOR VOLWASSENEN TE GENK
Van maandag 13 juni t.e.m. 15 juni 2016 organiseert sportdienst Melle een sportarrangement in de bosrijke
omgeving van het domein Kattevennen te Genk. Er worden tijdens deze driedaagse een wandeling in de prachtige
natuur, een fietstocht naar het Blote Voetenpad en twee uren begeleid sporten per dag aangeboden.
Vertrek maandag om 9.30 uur, terug woensdag om 16 uur. Kostprijs: 95 euro, eten, vervoer, overnachting, verzekering en begeleiding zijn inbegrepen.
Een uitgebreide folder met meer info vind je op de website van de gemeente of bij de sportdienst.
Inschrijven en betalen vóór 23 mei bij de sportdienst van Melle op het Sport- en Recreatiepark Kouterslag.

KAMPIOEN ZIJN IS PLEZANT!
Dit jaar huldigt Melle haar sportlaureaten op vrijdagavond 14 oktober. Die dag worden zowel individuele sporters
als ploegen die een bijzondere prestatie hebben neergezet in de bloemetjes gezet.
Voorwaarden om weerhouden te worden vind je terug op de website.
Je kan reeds jezelf of iemand anders kandidaat stellen. Hiervoor lever je een kort verslag van de prestatie en een
(digitale) foto in bij de sportdienst.

Meer info
Sportdienst Melle
09 210 07 70
 09 252 37 79
info@sportmelle.be
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GARAGEVERKOOP/ROMMELMARKT
Ook dit jaar organiseert het kermiscomité van Gontrode zijn garageverkoop.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 25 juni van 10 tot 17 uur.
Gelijktijdig organiseert het comité ook een rommelmarkt in het centrum van Gontrode.
Deelnemers van de rommelmarkt wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd.
Meer informatie en inschrijven:
ruthds@hotmail.com of 0485 12 90 33 (na 17 uur)

‘ROMMEL’ GEZOCHT
Koor Pojedu Melle organiseert zijn jaarlijkse rommelmarkt in de Sint-Vincentiusschool, Wezenstraat 8 in MelleCentrum op zondag 3 juli 2016 van 10 tot 18 uur tijdens Melle-Kermis.
Voor een rommelmarkt hebben ze natuurlijk ‘rommel’ nodig. Alle bruikbaar materiaal is welkom, maar geen afval
of te grote stukken. Groot elektrisch materiaal, vodden,matrassen, verfpotten, salons, eetkamers, slaapkamers,
computers en toebehoren, televisietoestellen... kunnen ze niet aanvaarden.
Je kan het materiaal naar de opslagplaats brengen in de Nonnenwegel te Melle Vogelhoek op volgende zaterdagen: 4 juni, 11 juni en 18 juni 2016, telkens tussen 10 en 11 uur.
Een plannetje vind je op www.pojedu.be.
Volg de pijlen ‘Pojedu’. De weg kwijt? Noodnummer: 0486 60 76 39.
Meer info op telefoon 09 252 42 57 of 09 252 30 79 (na 18 uur) of rommelmarkt@pojedu.be.

ROCKCONCOURS
Wie haalt het podium van Vogelhoek Feest?
Dit jaar valt Vogelhoek Feest! tijdens het laatste weekend van
augustus. De organisatie heeft de zomer al geroken en is volop aan
het plannen. De optredens op het pleintje liggen vast op twee na.
Die zijn voorbehouden voor de winnaars van een nieuw initiatief:
een rockconcours dat zal plaatsvinden in juli/augustus.
Heb je een bandje en wil je op 26 of 27 augustus wel op het
podium staan van Vogelhoek Feest? Wil je je graag eens meten met
andere jonge bands voor publiek en jury?
Stuur een korte voorstelling van je band en een link waarmee
een paar nummers te beluisteren zijn naar
karolien.reyntens@gmail.com
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VERPAKKEN VAN CULTUREEL-ERFGOEDCOLLECTIES EN ARCHIEF:
NEEM DEEL AAN DE GROEPSAANKOOP EN DE DEMONSTRATIE
De provincie Oost-Vlaanderen organiseert jaarlijks een groepsaanbod verpakkingsmateriaal waarmee je voordelig
materiaal kan bestellen voor jouw cultureel-erfgoedcollectie. De erfgoedcel betaalt een stuk van de aankoopkost
terug. Benieuwd welke verpakking aangewezen is voor welke materialen? De erfgoedcel plant een demonstratie met
de provincie Oost-Vlaanderen op maandag 9 mei 2016.

Wat is het?
In het kader van het provinciaal depotbeleid doet het provinciebestuur jaarlijks een groepsaankoop van verpakkingsen conserveringsmateriaal voor de Oost-Vlaamse erfgoedbeheerders: handschoenen om vingerafdrukken tegen te
gaan, zuurvrije kartonnen dozen en kunststoffen verpakkingsmateriaal, noppenfolie en zijdepapier, nummeringssets
en etiketten, kledinghoezen en opgedikte kapstokken, insectenvallen, silicagel, calamiteitenkit…

Hoe werkt het?
Op de website van de provincie Oost-Vlaanderen vind je een overzicht van het aanbod en een bestelformulier.
Plaats je bestelling voor zondag 5 juni 2016. In het najaar kan je je bestelling ophalen in Gent, Ename, Sint-Niklaas
of Geraardsbergen. De factuur bezorg je ook aan de erfgoedcel die een deel van de aankoopprijs terugbetaalt.

Tussenkomst erfgoedcel Viersprong
De erfgoedcel ondersteunt financieel in de aankoop van dit materiaal. Tot een factuurbedrag van 200 euro bedraagt
de terugbetaling door de erfgoedcel 75%. De regeling vind je op de website van erfgoedcel Viersprong.

Eerst zien dan geloven?
Depotconsulent Annelies De Mey komt demonstreren hoe je je erfgoedcollectie en archief best kunt verpakken en
bewaren met de materialen. Aan de hand van concrete voorwerpen kom je te weten welke materialen je op welke
manier kan verpakken.
De demonstratie is op maandag 9 mei 2016 om 19.30 uur in Post X (Van Goethemstraat 33, 9820 Merelbeke).
Zie ook het vormingsaanbod.
Inschrijven verplicht via info@4sprong.be of 09 363 88 51.
Meer info
Erfgoedcel Viersprong
Sint-Antoniusplein 10
9860 Oosterzele
09/363 88 51
info@4sprong.be
www.erfgoedcelviersprong.be

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

© provincie Oost-Vlaanderen

5

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.
2,50 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.
28,50 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.
28,50 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
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De les bestaat uit een gezamenlijke opwarming, een gevarieerd
fitnesscircuit met een 15-tal oefeningen en een deugddoende
stretching.
25,50 euro. Inwoners van andere gemeenten dan Melle betalen 28,50 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 versterk je
je spiertonus.
25,50 euro. Inwoners van andere gemeenten dan Melle betalen 28,50 euro.
 Info@sportmelle.be, 09 210 07 70
Tai Chi
do (voor beginners) van 19.30 tot 20.45 uur
vrij van 19.30 tot 22 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.
do - 100 euro voor een reeks,
minstens 7 dagen voor startdatum over te schrijven op
IBAN:BE40 3850 5901 4863.
vrij - 145 euro voor 15 lessen,
minstens 7 dagen voor startdatum overschrijven op
IBAN:BE40 3850 5901 4863.
 www.taichi.be – info@taichi.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
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Handwerkclubje ‘Van naald tot draad’
di 05/04/16 van 20 tot 22 uur
Gezinsbond Melle
Navis, Kloosterstraat 18

‘Eco-zoet’ op 4 mei: je leert hoe suiker vaak geen must is wanneer je groenten, kruiden en fruit op de juiste manier bereidt en
gebruikt.’Lang leve de oogst’ op 18 mei: je leert de verschillende
technieken kennen om groenten en fruit langer te bewaren.

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.

leden Gezinsbond 10 euro, niet-leden Gezinsbond 15 euro

1 euro; niet-leden: 2 euro
 selsvanhende@gmail.com

KALENDER
Amadeus
zo 1/05/16 om 16 uur, vrij 6/05/16 en za 7/05/16 telkens om
20.15 uur
Toneelhuis Colisse&Co
Cultuurcentrum Gildenhuis, Merelbekestraat 99 Melle
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.
8 euro, studenten en 65+ 7 euro
 www.colisse.be
Open atelierdag op Het Ovenveld
zo 1/05/16 van 9 tot 16 uur
Het Ovenveld, Ovenveldstraat 2

 nelesels@gmail.com
Plantgoeddag
za 7/05/16 van 9.30 tot 17 uur
Ateljee vzw
Het Landhuis, Gontrode Heirweg 141
Breng op zaterdag 7 mei een bezoekje aan de biologische plantgoeddagen van Het Landhuis en ontdek ons groot aanbod met
o.a. meer dan 100 soorten biologische kruiden, eetbare bloemen,
biopootgoed, biozaden, biologisch kleinfruit en groenten.
gratis
 www.ateljeevzw.be
Spoon Survivalrun
za 7/05/16 om 14 uur
SPOON
Sport- en Recreatiepark Kouterslag Melle, Kouterslag z/n
Spoon Survivalrun is een laagdrempelige obstakelrace georganiseerd door Spoon vzw. Op en rond het Sport- en Recreatiepark
Kouterslag in Melle wordt een avontuurlijk parcours aangelegd
waar je de leukste hindernissen moet overwinnen. De deelnemers kunnen kiezen tussen twee afstanden: 5 km of 10 km.
Ga de uitdaging aan op zaterdag 7 mei!
20 euro; Early bird: 12,50 euro; Daginschrijving: 30 euro

Ter gelegenheid van de Week van de Amateurkunsten, initiatie
boetseren met klei en kappen in steen.

 www.spoonsurvivalrun.be

gratis

Paintball met de Schorre!
za 15/05/16 om 14 uur
JGM De Schorpioen
De Schorpioen, Lindestraat 34a Melle

 0496 02 27 71, nand.huyghe@gmail.com,
www.facebook.com/Ovenveld
Academische zitting over het ontstaan van het voetbal en
het ontstaan en de geschiedenis van AA Gent.
ma 2/05/16 van 19 tot 22 uur
Heemkundige vereniging De Gonde en het College van Melle
College Paters Jozefieten Melle, Brusselsesteenweg 459
Het voetbal op het vasteland en de voetbalploeg AA Gent vinden hun oorsprong op het College van Melle. Op maandag 2 mei
2016 brengen we u het boeiende verhaal van het ontstaan van
het voetbal, het ontstaan van AA Gent en de geschiedenis van
AA Gent. Het verhaal eindigt in de voetbaltempel: de Ghelamco
Arena. Inschrijven is verplicht via ghelamco@collegemelle.be
 www.collegemelle.be

Op zaterdag gaan we voor het eerste paintballen met de Schorpioen!
 www.jgmschorpioen.be
De geboorte van een nieuw natuurgebied
zo 8/05/16 van 14.30 tot 17 uur
Natuurpunt Boven-Schelde
NMBS station Gontrode, Geraardbergse steenweg
De Gondebeekvallei ter hoogte van de Neerstraat was vroeger
een plek waar de beek tijdens de winter regelmatig uit haar oevers trad. Ook de rest van het jaar bleven de meersen er te nat
voor akkerteelten. Zelfs voor de veeteelt waren ze slechts een
beperkt deel van het jaar bruikbaar.
gratis

Ecologische kookworkshops 2016
‘Drie kookavonden met telkens een ander thema’
woe 4/05/16 en woe 18/05/16 telkens van 19.30 tot 22 uur
Gezinsbond Melle
Navis, Kloosterstraat 18

 dirk.fiers@skynet.be,
www.natuurpunt.be/de-geboorte-van-een-nieuw-natuurgebied
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Ecologisch opvoeden van baby’s en peuters/ Over draagdoeken en herbruikbare luiers
woe 11/05/16 van 20 tot 22 uur
Gezinsbond Melle
Navis, Kloosterstraat 18
Op deze avond krijg je info over het gebruik van herbruikbare
luiers. Verschillende modellen zullen beschikbaar zijn. Ook de
draagdoek kan uitgeprobeerd worden.
leden Gezinsbond 3 euro; niet-leden Gezinsbond 5 euro
 nelesels@gmail.com

Nero. Keizer, kunstenaar, tiran.
za 28/05/16 van 6 tot 20.30 uur
Gemeentebestuur Melle
Gemeenteplein Melle, Gemeenteplein 1
De gemeente Melle organiseert een daguitstap met de bus naar
Trier om de grote Nero-tentoonstelling te bezoeken. Deze is gespreid over maar liefst drie musea. Op het programma staan een
geleide wandeling door de stad, bezoek aan twee musea met
gids. Bezoek van het derde museum is mogelijk met hetzelfde
ticket. (zie p. 16 van het magazine)
50 euro
 09 210 07 75, cultuurdienst@melle.be,
www.melle.be

Petanquetornooi OKRA Gent
do 12/05/16 van 9 tot 16 uur
Petanqueterreinen, Ovenveldstraat 9 Melle
Tornooi voor de OKRA-leden van Midden-Vlaanderen
gratis
 09 384 31 46, markvermeiren@telenet.be

Internationaal G-voetbaltornooi Cercle Melle G
za 28/05/16 om 9.30 uur
Cercle Melle G
voetbalterrein van het College Paters Jozefieten, Brusselsesteenweg 459

Wandelen of fietsen, 2 mogelijkheden om deel te nemen aan
deze activiteit. Wandel of fiets met het gezin deze bedevaart tot
in Halle. Opgelet : +/- 55 km.

Het tornooi staat open voor ploegen van alle niveaus. De ploegen
worden onderverdeeld in verschillende poules naargelang het
niveau. Aldus proberen wij het spelplezier van iedere speler te
bevorderen. Er wordt ook een penaltycup georganiseerd. Het is
reeds de tiende editie van ons tornooi. Er zullen ook een aantal
buitenlandse ploegen, waaronder Nederlandse en Engelse ploegen, deelnemen.

 info@kwbgontrode.be, www.kwbgontrode.be

20 euro

Bedevaart Halle - KWB Gontrode
za 14/05/16 om 6 uur
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94 Gontrode (Melle)

 0473 53 35 39, tom.beckers@bellaw.eu
Viking KUBB tornooi - KWB Gontrode
za 21/05/16 om 12 uur
Vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking, Kouterslag z/n
2e jaargang - de wisselbeker krijgt misschien een tweede bestemming of blijft hij nu waar hij is? Opnieuw nemen de 10
straten van Gontrode het tegen elkaar op om deze felbegeerde
beker te winnen. Bij regenweer wijken we uit naar een overdekte
locatie - info op de website.
10 euro per deelnemende ploeg (min. 3 deelnemers)
 info@kwbgontrode.be, www.kwbgontrode.be
Kinderfuif
zo 22/05/16 van 14 tot 17 uur
JGM De Schorpioen
De Schorpioen, Lindestraat 34a
Ook dit jaar kunnen de Melse kinderen genieten van een heuse
kinderfuif! Op liedjes van K3, Justin Bieber en Michael Jackson
shaken we er op los. Trek je coolste feestkleren aan en vergeet
je beste dansmoves niet!
gratis
 www.jgmschorpioen.be

Geef zelf je activiteit in!

UiTdatabank.be

Wil je ook jouw activiteit in deze agenda zien verschijnen?
Surf naar www.UITdatabank.be en voer je activiteit in. De activiteiten voor het
magazine van juni moeten in de databank ingevoerd zijn vóór 20 april en voor
het magazine van juli/augustus vóór 23 mei 2016.
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