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leef je uit in Melle



JAPANSE LITERATUUR EN HARUKI MURAKAMI
DOOR PROF. NIEHAUS EN LUK VAN HAUTE

woensdag 9 november - 19.30 uur - hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2A

Het werk van Murakami wordt internationaal geprezen en heeft veel aandacht voor de Japanse literatuur in het algemeen met zich meegebracht.
Andreas Niehaus is professor Japanologie aan de UGent en brengt een
inleiding tot de Japanse cultuur en literatuur met in het bijzonder aandacht voor Haruki Murakami. Hij wordt bijgestaan door literair vertaler Luk
Van Haute. Japanoloog Van Haute studeerde literatuur in Tokyo en promoveerde op Kenzaburo Oe. Hij kent de Japanse cultuur en samenleving als
geen ander en doceerde aan de universiteiten van Leiden, Leuven en Gent.
Hij vertaalde werk van onder andere Kenzaburo Oe, Yasunari Kawabata,
Haruki Murakami en Soseki Natsume.
Deze activiteit is gratis maar inschrijven is noodzakelijk (het aantal plaatsen is beperkt).

KLEUTERDANS MET PRENTENBOEKEN DOOR AN-SOFIE MAES
workshop voor alle kleuters van 2 tot 4 jaar
woensdag 16 november - 15 uur - hoofdbibliotheek

An-Sofie Maes - bekend als auteur van de boeken Aan de slag met kleuterdans (2011), Kleuterdans met prentenboeken (2013) en Kleuterdans met de
dansdobbelsteen (2015) - brengt onder de titel Prentenboekdans een interactieve workshop voor kleuters van 2 tot 4 jaar. Tijdens de workshop wordt
een boek voorgelezen. Bij elke prent hoort een dansje. Ouders kunnen blijven
kijken. De workshop duurt ongeveer 45 minuten.
Deze activiteit is gratis maar inschrijven is noodzakelijk (het aantal
plaatsen is beperkt).
Georganiseerd met het samenwerkingsverband De Vijf.



DE GESCHIEDENIS VAN DE FAIR TRADE

Week van de Smaak 2016
woensdag 16 november - 20 uur - hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2A

Zoals elk jaar wordt in november de Week van de Smaak
georganiseerd door de vzw Vol-au-Vent, met steun van de
Vlaamse Overheid en van private partners. Ook de bibliotheek speelt hier graag op in.
Ter gelegenheid van de Week van de Smaak organiseert de bib in samenwerking met
de fairtradetrekkersgroep van Melle een boeiende informatieavond over de geschiedenis van Fair Trade in België.
Je krijgt een overzicht van de werking van Fair Trade en van het aanbod aan fairtradeproducten van in de beginjaren tot nu. De fairtradekoffie, het eerste fairtradeproduct
in België, wordt als voorbeeld genomen.
De avond wordt afgesloten met proevertjes bereid met fairtradeproducten zoals het
in de Week van de Smaak past.
Deze lezing is gratis, maar reserveren is verplicht (het aantal plaatsen is beperkt).

BOEKENVERKOOP IN DE BIB

vrijdag 18 november - van 15 tot 19 uur en zaterdag 19 november
van 9 tot 12 uur - hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2A
De bibliotheek verkoopt haar oude afgevoerde boeken, strips, tijdschriften en cd’s.
Alles wordt verkocht tegen een spotprijsje. Op zaterdag worden de prijzen gehalveerd.

VOORLEZEN IN DE BIB, HET LEUKSTE HALF UURTJE

woensdag 23 november - van 15 tot 15.30 uur - hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2A
zondag 27 november - van 10.30 tot 11 uur - uitleenpost ’t Lijsternest, Wautersdreef 25
Een enthousiaste voorlezer komt voorlezen in de bib. Deze activiteit is er
voor alle kleuters en kinderen van het eerste en tweede leerjaar.
Opgelet! In de hoofdbibliotheek is het voorleesmoment verplaatst van
zaterdag naar woensdag.
Inschrijven hoeft niet, je kunt gewoon langskomen.

MAAK-HET-ZELF 3D-printen voor thuis,… een haalbare kaart?
woensdag 23 november - 20 uur - hoofdbibliotheek

Het samenwerkingsverband De Vijf kocht een 3D-printer aan. Twee collega’s komen hun ervaringen, mogelijkheden, aandachtspunten, problemen, ... met 3D-prints voor thuis voorstellen.
Was je altijd al gefascineerd door deze nieuwe technologie? Dan is deze
demonstratie een unieke kans voor een eerste kennismaking. Zij zorgen
voor deskundige uitleg en maken tijd voor jouw vragen.
Deze activiteit is gratis maar inschrijven is noodzakelijk (het aantal plaatsen is beperkt).
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Georganiseerd met het Samenwerkingsverband De Vijf.

WORKSHOP ROBOTAUTO
(VOOR KINDEREN VAN 10 TOT 14 JAAR)



26 november - van 10 tot 12 uur - hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2A

Ben je creatief en hou je van computers, programmeren en zelf
dingen maken?
In deze workshop vertrek je bij de zelfrijdende auto van Google en knutsel je vervolgens
een robotauto. De wielen met motoren verbind je met een mini-computer, de Raspberry
Pi®. Je programmeert het autootje zodat het zelfstandig alle richtingen uit kan rijden.
Met een IR-sensor of een afstandsensor kan je het zelfs leren om een zwarte lijn te
volgen of botsingen te vermijden.
Deze activiteit is gratis maar inschrijven is noodzakelijk (het aantal plaatsen is
beperkt).
Georganiseerd met het Samenwerkingsverband De Vijf.

LA PETITE VADROUILLE, DE ZWIERIGE CHARME VAN
DE FRANSE KOMISCHE CINEMA MET MICHEL FOLLET
dinsdag 29 november - 14 uur - hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2A

De Franse cinema was in de jaren ‘60 en ‘70 immens populair in Vlaanderen.
Vooral komische films verpulverden de box officerecords jaar na jaar. Mensen
schoven ‘en masse’ aan voor de nieuwste van Bourvil, Jacques Tati of Fernandel. Halfweg de jaren ‘60 brak het tijdperk aan van Louis de Funes.
Cinefiel en frankofiel Michel Follet brengt een verrassende en toch herkenbare
lezing rond de populairste komiek van Frankrijk, Louis de Funes. Uitgespuwd
door de filmkritiek, op handen gedragen door het publiek. Aan de hand van unieke foto’s en korte fragmenten leer je de Funes beter kennen en maak je kennis
met tal van andere Franse komieken.

Bibliotheek
09 210 07 80
bibliotheek@melle.be
of in de bib zelf

Deze multimediale belevingslezing is gratis maar inschrijven is noodzakelijk (het aantal plaatsen is beperkt).
Georganiseerd met het Samenwerkingsverband De Vijf.

KOOKDEMONSTRATIE OP DE MARKT

vrijdag 18 november - van 10 tot 12 uur - Dorpsplein
Zoals elk jaar wordt in november de Week van de Smaak georganiseerd door de vzw Vol-auVent, met steun van de Vlaamse Overheid en van private partners. Dit event rond smaak en eetcultuur vindt plaats in
Vlaanderen en Brussel.
Op uitnodiging van de marktkramers en het gemeentebestuur komt Peter Balcaen een kookdemonstratie geven voor
alle bezoekers op de markt. Hij vertrekt van verse marktproducten om een lekker menu te bereiden: wortelroomsoep
met gerookte heilbot, kipfilet met pesto, waterzooi van kabeljauw en venkel, jagersschotel en bladerdeeggebak met
gestoofde appelblokjes en peperkoek.
Wil je van al dit lekkers mee genieten? Breng dan op vrijdag 18 november tussen
10 en 12 uur een bezoek aan de tent op de parking naast de kerk op het Dorpsplein.
Iedere deelnemer ontvangt de receptuur en kan uiteraard proeven!
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RETROSPECTIEVE OVERZICHTSTENTOONSTELLING
LUDY SELS (1941-1996)

Van 26 november tot 11 december
op zaterdag en zondag van 10 tot 12 en 14 tot 17 uur, op dinsdag en woensdag
van 14 tot 17 uur - raadszaal gemeentehuis, Gemeenteplein 1
Schilder Ludy Sels werd 75 jaar geleden geboren in Melle en overleed 20 jaar geleden in Gent.
De Heemkundige Vereniging De Gonde en het
Gemeentelijk Museum organiseren daarom een
overzichtstentoonstelling in het gemeentehuis.
Het werk van Ludy Sels is zeer gevarieerd. In
zijn jonge jaren ontwierp hij strips en leerde hij
schilderen door werken te kopiëren van de grote
meesters. Hij werkte later ook met postergrafiek
en was creatief met pop-art. Zijn voornaamste
werken zijn echter hyperrealistisch van stijl. Zo
schilderde hij werken geïnspireerd door de oudheid, zoals zijn reeksen over de
Akropolis en Egypte. Daarnaast maakte hij ook realistische werken van elementen
uit zijn eigen streek. De kerkhoven van Lemberge, Landskouter, Moortsele, Bottelare en Melle legde hij vast in strakke classicistische vormen.

ONTWAPENEND:
Cultureel programma in de vredesweek
TRYING TO FORGET FOR A WHILE

vrijdag 11 november - 11.30 uur - raadszaal gemeentehuis
Marc Reynaerts en de Every Mans Band brengen liederen en verhalen uit de Groote Oorlog. Deze formatie realiseerde
al twee albums volgens dit concept in opdracht van het ‘Talbot House’ in Poperinge, een huis dat opgericht werd in
1915 om de soldaten deftig vertier te bezorgen en hen weg te houden uit de huizen van lager allooi.
De voorstelling is gratis, reservatie is niet nodig.

UITSTAP FORTENGORDEL ROND ANTWERPEN
zaterdag 12 november - 8.30 uur vertrek - 17.30 uur terug

Rondom Antwerpen liggen twee gordels van forten. Ze moesten de stad
beschermen tegen bombardementen en vrijwaren van bezetting. De traditionele uitstap tijdens de vredesweek doet maar liefst drie van deze forten aan:
Liefkenshoek, Breendonk en Liezele.
Kostprijs: 50 euro, inbegrepen zijn busvervoer, toegangsgelden, gidsen, verzekering en een warme maaltijd na het eerste fort. Het menu bestaat uit minestronesoep, varkensragout met Provençaalse groenten en kroketjes, koffie of thee.
Meer informatie en inschrijvingen:

Cultuurdienst,
Gemeenteplein 1
09 210 07 75
cultuurdienst@melle.be
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JOHAN VERMINNEN BOEGBEELD VAN DE NEDERLANDSTALIGE MUZIEK
vrijdag 25 november - 20 uur - Studio M

Johan Verminnen moet aan het grote publiek niet meer
voorgesteld worden. Grote hits als Laat me nu toch niet
alleen, Rue des Bouchers, Paulien, Mooie dagen, Ik wil de
wereld zien… staan in het Vlaamse collectieve geheugen gegrift.

<

Verminnen werd onlangs 65 jaar. De ideale gelegenheid om hem uit te nodigen naar
de ontvangst die de gemeente jaarlijks organiseert voor de Mellenaars die dat jaar 65
worden. Verminnen maakte voor de gelegenheid een nieuwe CD: Tussen een glimlach en
een traan. Hij zal in Studio M bewijzen nog steeds een chansonnier en performer te zijn!
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa.
Wie jonger is dan 16 betaalt 5 euro. Meer info
en reservatie:

Cultuurdienst

09 210 07 75
cultuurdienst@melle.be

AGENDA NOVEMBER
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
Wij zijn een recreatieve badmintonclub. We spelen elke zondag van 20 tot 21.30 uur. Wil je graag eens proberen? Kom
2 maal gratis spelen.
52 euro
 kris.boterberg@skynet.be
Keep Fit
di van 9.30 tot 10.30 uur - niet op feestdagen en tijdens
schoolvakanties (van 13/09 tot 20/12/16)
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.
18 euro per reeks. Inwoners van andere gemeenten dan
Melle betalen 21 euro.
 09 210 07 70, info@sportmelle.be,
www.melle.be
Fit op Elke Leeftijd
di van 18.30 tot 19.30 uur - niet op feestdagen en tijdens
schoolvakanties (van 13/9 tot 20/12/16)
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.
18 euro per reeks; inwoners van andere gemeenten dan
Melle betalen 21 euro.
 09 210 07 70, info@sportmelle.be,
www.melle.be
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.
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19,5 euro per reeks; inwoners van andere gemeenten dan
Melle betalen 22,5 euro.
 09 210 07 70, info@sportmelle.be,
www.melle.be

Kindersportacademie (leeftijd 1ste tot 3de leerjaar)
za van 9.45 tot 11.45 uur (van 17/09 tot 29/04/17)
Sportdienst Melle
Sport- en Recreatiepark Kouterslag, Kouterslag 1A

Tai Chi
do (initiatiereeks) van 19.30 tot 21.45 uur
do (voor beginners) van 19.50 tot 22.05 uur

De kinderen geboren in 2010, 2009 en 2008 brengen een gevarieerde en sportieve zaterdagvoormiddag door en maken kennis
met diverse sporten zoals zelfverdediging, voetbal, turnen, atletiek, tennis, badminton en dans. De lessen zijn opgedeeld in een
omloop en een sportgedeelte.

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. Vanuit die stilte komen we werkelijk in contact
met ons ware zijn en kunnen we lichaam en geest laten samenwerken.
100 euro voor een reeks, minstens 7 dagen voor startdatum
over te schrijven op IBAN:BE40 3850 5901 4863.
 www.taichi.be – info@taichi.be
Nia! Beweeg, ervaar, geniet!
do van 20.30 tot 21.30 uur
(van 08/09/16 tot 30/06/17)
Eva Zabarylo
Entre Cour & Jardin, Brusselsesteenweg 265 Melle
Een uniek bewegingsconcept op muziek met oog voor de
ontwikkeling van lichaam, geest en emoties. Het maakt je
lichaam fit, bezorgt je plezier en houdt je mentaal sterk en
creatief. Nia is geïnspireerd op dans, krijgskunsten en yoga.
5 euro proefles, 12 euro losse les, 95 euro 10-lessenkaart
0475 28 64 28, eva@eniava.be,
www.niabelgium.be, www.eniava.be
Blijf Actief
vrij van 14 tot 15 uur - niet op feestdagen en tijdens
schoolvakanties (van 16/9 to 23/12/16)
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.

72 euro
 09 210 07 70, info@sportmelle.be, www.melle.be
Kindersportacademie voor kleuters
za van 10 tot 12 uur (van 17/09 tot 29/04/17)
Sportdienst Melle
Sporthal Pontstraat, Pontstraat 7
De kinderen geboren in 2011 en 2012 brengen een gevarieerde
zaterdagvoormiddag door en maken kennis met diverse sporten. Er wordt bovenal coördinatie ontwikkeld. De lessen zijn
opgedeeld in een omloop (turnen, klimmen, klauteren en evenwicht) en een spelgedeelte (balvaardigheid en behendigheid).
72 euro
 09 210 07 70, info@sportmelle.be, www.melle.be
Yoga
Kizzy Peetermans, Yogathuis.be,
Brusselsesteenweg 67 Melle
• voor beginners
ma 05/09/16 tot 26/06/17 om 19.30 uur
Voor wie een krachtig en soepel lichaam wil onderhouden door
middel van dynamische en statische houdingen. Ook ademhaling komt aan bod en een korte ontspanning op het einde van
elke les.
• voor beginners
do 08/09/16 tot 22/06/17 van 19 tot 20.20 uur
Tijdens de lessen maak je kennis met basishoudingen die je
houding in het algemeen verbeteren en je leren bewust te zijn
van je lichaam. Ademhaling wordt stapsgewijs benaderd en
staat centraal in elke les, op het einde een geleide ontspanning.
Voor mensen met echte interesse.
• voor gevorderden
do 08/09/16 tot 22/06/17 van 20.30 tot 21.50 uur

Dankzij deze lessen bestrijd je stramheid van spieren en gewrichten, word je leniger en versterk je je spiertonus.

Deze mensen hebben minstens een jaar ervaring met klassieke
yoga.

19,5 euro per reeks. Inwoners van andere gemeenten dan
Melle betalen 22,50 euro.
 09 210 07 70, info@sportmelle.be, www.melle.be

Volledige schooljaar: 200 euro; half schooljaar 110 euro.
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 0472 28 57 49
www.yogathuis.be
peetermans.k@gmail.com

MAANDELIJKS
Naaiclubje ‘Van naald tot draad’
van 08/11/16 tot 06/12/16 elke eerste di van 20 tot 22 uur
Gezinsbond Melle
Navis, Kloosterstraat 18
Heb je al wat ervaring met naaien? Wil je graag met de naaimachine aan de slag maar liever niet op je eentje? Dan ben je meer
dan welkom op het maandelijkse naaiclubje. Verwacht geen lessen maar wel uitwisseling van ervaring. Breng een eigen project
mee. Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering op
8/11).
1 euro
 nelesels@gmail.com

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
Seniorenquiz
di 22/11/16 om 13.30 uur
Seniorenraad Melle
WZC Kanunnik Triest, Kloosterstraat 33

Bijna iedereen komt op een gegeven moment in aanraking met
een erfenis en met het succesierecht. Daarom is het goed om
te weten hoe de vork in de steel zit.
gratis
Kaarting
ma 21/11/16 van 15 tot 17 uur
Jeugddienst Melle
Jeugdhuis ‘Schorpioen’, Lindestraat 34A
In kader van de seniorenweek, een namiddagje kaarten samen
met jongeren in het jeugdhuis ‘Schorpioen’.
gratis
 jeugddienst@melle.be 09 210 07 76
1 m² tuin
vrij 04/11/16 van 19.30 tot 22 uur
Tuinhier Gontrode-Melle
Geraardsbergsesteenweg 94
Voordracht over “één vierkante meter tuin” door Luc De Deene.
gratis
 tuinhiergont@gmail.com
Duiveltjestornooi 2016
vrij 11/11/16 van 7 tot 20 uur
FC Tenstar Melle vzw
Tenstar Melle - Varingstraat 1E - 9090 Melle, Varingstraat 1E
Duiveltjestoernooi van Tenstar Melle. Categorieën U6-7-8 en 9
strijden om de felbegeerde beker thuis te houden!
Kom de jongens aanmoedigen vanaf 8 uur en geniet van een
hapje en een drankje.
3 euro

Een laagdrempelige en ludieke quiz.
gratis
 jeugddienst@melle.be
Petanquenamiddag
do 24/11/16 om 14 uur
Petanqueclub Verbroedering, Ovenveldstraat z/n
Inschrijven kan bij de jeugddienst tot en met 16 november. Twee
pannenkoeken met koffie en één consumptie inbegrepen.

Improcomedy in de Schorpioen
za 12/11/16 om 20.30 uur
Jeugdhuis De Schorpioen
Lindestraat 34a
De vuile vrienden van Salamie brengen verrassende improcomedy. Ze gaan aan de slag met elementen uit het publiek en
creëren verbazingwekkend vlot hilarische sketches.
Een aanrader voor wie graag lacht!

5 euro
 jeugddienst@melle.be

3 euro VVK, 5 euro ADK
 jgmschorpioen@gmail.com

Successieplanning: plan vandaag voor morgen
ma 14/11/16 van 19.30 tot 21 uur
Landelijke Gilde Melle-Gontrode
parochiecentrum NAVIS, kloosterstraat 18

Het geheugen van water
vrij 18/11/16, za 19/11/16, vrij 25/11/16, za 26/11/16, vrij
02/12/16, za 03/12/16 telkens om 20.15 uur
Toneelhuis Colisse&Co
Cultuurcentrum Gildenhuis, Merelbekestraat 99

De Landelijke Gilde Melle - Gontrode houdt een voordracht
rond erfrecht en succesieplanning.
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Op de dag voor de begrafenis van moeder komen haar drie
dochters samen in het ouderlijk huis. De bloemen moeten
worden gekozen, de kasten moeten leeg gemaakt worden,
de laatst details moeten nog met de begrafenisondernemer
worden besproken …
Al snel worden herinneringen aan het zus- en dochterzijn
opgehaald. Verdriet, frustraties en oud zeer komen bovendrijven. In scherpe dialogen vol geestige teksten en tere emoties
wordt een prachtig portret geschetst van drie verschillende
vrouwen. Menselijke tragedie wordt met veel humor verweven tot een zwarte komedie.
8 euro
 colisse@proximus.be
0471689797

Fotoclub IRIS zorgt doorheen het jaar gratis voor foto’s en fotografische reportages van Melse gebeurtenissen en diverse
activiteiten. Ze werken onder meer mee aan dit gemeentelijk
infomagazine.
Hun jaarlijkse expo toont de beste 100 foto’s van de actieve
clubleden, een digitale show van de geselecteerde beelden
en reeksen van het voorbije werkjaar. Elke bezoeker kan gratis deelnemen aan de “prijs van het publiek”. De winnaars
krijgen de foto’s ingekaderd thuis bezorgd.
De toegang tot de fototentoonstelling en de diashow is vrij.
Fotoclub IRIS dankt het gemeentebestuur, de talrijke ereleden,
steunende leden en sponsors.

Ans en Wilma
vrij 04/11/16 om 19 uur, za 05/11/16 om 17 uur,
za 05/11/16 om 20 uur, zo 06/11/16 om 17 uur
Frankolijn
Tuinbouwschool Melle, Brusselsesteenweg 165

gratis

Frankolijn staat voor pittig, potig en gevederd familietheater
uit Melle Vogelhoek. Deze keer kan je genieten van Ans en
Wilma, 2 straffe poepsjieke madammen op wandel door het
bos. Samen met live muzikanten bezorgen ze jou gegarandeerd een onvergetelijke en leuke voorstelling.
Benieuwd naar hun avonturen? Reserveer snel je zitje!
6 euro
 reservaties@frankolijn.be

Grijs Geweld(ig)
zo 20/11/16 van 15 tot 17 uur
Seniorenraad Melle
Raadzaal - gemeentehuis Melle, Gemeenteplein 1
Senior songs door en voor senioren met aansluitend receptie.
gratis
jeugddienst@melle.be
Het Aelmoeseneiebos,
een online pratend bos met tweetende bomen
zo 27/11/16 van 14.30 tot 17 uur
Geraardsbergsesteenweg 267

Vogelshow - De witte merel Melle
za 05/11/16 van 13 tot 22 uur en
zo 06/11/16 van 8 tot 15 uur
De Witte Merel Melle
Zaal Gildenhuis, Merelbekestraat 99
Voor de 57ste maal organiseert De Witte Merel zijn jaarlijkse
vogelshow waar je een 1000-tal siervogels kan bewonderen
in al hun pracht en glorie! Bovendien is er op zondagmorgen
van 8 tot 13 uur een grote vogelbeurs.
De toegang is volledig gratis. Iedereen is van harte welkom.
gratis
 dewittemerel@telenet.be

48e Foto Expo
di 01/11/16 en woe 02/11/16 telkens van 10 tot 19 uur
Fotoclub IRIS MELLE
Gemeentehuis Melle, Gemeenteplein 1

Wetenschappers onderzoeken in het Aelmoeseneiebos de
wisselwerking tussen bos en klimaat om deze processen beter te begrijpen. De hightech sensoren op de meettoren en op
enkele bomen maken het tot een online ‘pratend’ bos dat zijn
geheimen prijsgeeft aan de mens.
Op de Dag van de Wetenschap staat de wetenschappelijke
zone van het bos uitzonderlijk open voor het publiek bij deze
excursie met gids. Een blik achter de schermen maakt duidelijk hoe wetenschappers met de informatie van de sensoren
omgaan. In het najaar kan het bos zeer vochtig zijn en daarom
niet geschikt voor rol- of kinderwagens. Aangepaste kledij,
laarzen of stevig schoeisel zijn noodzakelijk.
gratis

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 december moeten in de databank ingevoerd zijn vóór 19 oktober 2016 en voor het magazine van
januari 2017 vóór 21 november 2016.

