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PEN STEWART – AUTEURSLEZING
Donderdag 1 oktober 2015 - 20 uur - bibliotheek Melle, Kruisstraat 2a
De Melse auteur Pen Stewart werd op 7 april 1977 geboren in Gent. Van kleins
af aan waren tekenen, lezen en schrijven haar voornaamste bezigheden.
Momenteel gaan schrijven en schilderen voor haar samen als twee talen die
hetzelfde verhaal te vertellen hebben.
Het schrijfwerk van Pen Stewart overspant meerdere genres, van fantasy,
science fiction, dystopie, steam-punk tot magisch realisme. Kenmerkend
voor haar verhalen zijn de maatschappelijke betrokkenheid en toegankelijke, vlotte schrijfstijl. De afgelopen jaren behaalde ze diverse nominaties
en prijzen op schrijfwedstrijden. Haar debuut Nanokanaries en olifantenhersenen verscheen in 2015.
Gratis toegang. Inschrijven noodzakelijk.

VERWENWEEKEND IN DE BIB
Zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober 2015 - tijdens de openingsuren bibliotheek Melle, hoofdbibliotheek en uitleenpost ’t Lijsternest
De jaarlijkse bibliotheekweek brengt dit jaar de verborgen schatten van de bibliotheek onder de aandacht.
De bibliotheekweek wordt naar goede gewoonte ingezet met het verwenweekend op
zaterdag 10 oktober in de hoofdbibliotheek en zondag 11 oktober in de uitleenpost
‘t Lijsternest. Tijdens de openingsuren van dat weekend worden de lezers extra verwend met een hapje, een drankje en een streepje muziek.

LEVEN IN EEN KRABBENMAND, EEN VOORSTELLING
DOOR MARLEEN MERCKX
Donderdag 15 oktober 2015 – 20 uur – Openbare bibliotheek Melle, Kruisstraat 2a
Gebaseerd op het boek Ik ben iemand/niemand van Guy Didelez en Lieven de
Pril.
‘Mensen die in de shit zitten kunt ge vergelijken met een mand vol krabben.
Iedereen wil eruit, maar zo simpel is het niet. Iedere keer als ge een beetje
houvast vindt aan de rand van de mand is er wel een andere krab die zich aan
u vasthaakt en uw poot als steun wil gebruiken. Dan wordt ge weer opnieuw de
dieperik ingetrokken.’
De theatermonoloog van Guy Bernaert is gebaseerd op de waar gebeurde roman
”Ik ben iemand/niemand” van Guy Didelez en Lieven De Pril. Een vrouw vertelt
daarin over haar leven in armoede in ons land. Het is een beklijvend,
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soms humoristisch, soms hard relaas. Daarnaast komt haar kracht en doorzettingsvermogen sterk aan bod. Het is ook een liefdesgeschiedenis van een koppel dat elkaar door dik
en dun blijft steunen. Armoede zit in Vlaanderen vaak verborgen achter de gevels. Nochtans is het de realiteit
voor 1 op 10 mensen. De roman en de monoloog geven een inkijk in deze onbekende andere wereld.
I.s.m. samenwerkingsverband De Vijf
Gratis toegang. Inschrijven noodzakelijk.

WORKSHOP EEN GAME MAKEN MET SCRATCH VOOR
JONGEREN VAN 10 TOT 14 JAAR
Zaterdag 17 oktober – van 10 tot 12 uur – bibliotheek Melle, Kruisstraat 2a
Ben je creatief en wil je graag zelf dingen maken? Of hou je van computers, games en zelf (leren) programmeren? We leren werken met Scratch,
de wereldberoemde programmeertaal voor jongeren.
Met leuke afbeeldingen en geluidjes knutselen we animaties in elkaar
en werken we een spelconcept uit. We leren de beginselen van het programmeren. Af en toe nemen we een pauze om elkaars spelletjes uit te
testen…
Zijn jullie er klaar voor?
Gratis, maar inschrijven noodzakelijk .

OP AVONTUUR, VERHALEN OVER OP STAP GAAN
EN MISSCHIEN OOK TERUGKEREN
Woensdag 21 oktober 2015 – 20 uur – bibliotheek Melle, Kruisstraat 2a
Vroeg of laat kan het je gebeuren. Dat je moet vertrekken. Omdat
het jeukt, of omdat het lot heeft beschikt. Je neus achterna. Door
wouden en woestijnen, te voet of te paard, in de armen van een
djinn of op de rug van een draak. Je broekzakken zijn leeg, maar
altijd ontdek je wel iets wonderlijks of loop je iemand tegen het lijf.
Want toeval bestaat niet!
Verhalen voor volwassenen door TcollectiefvertelT.
I.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen
Gratis toegang, inschrijven noodzakelijk.

In de bibliotheek

tel. 09 210 07 80

bibliotheek@melle.be
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CULTURELE UITSTAP WATERLOO EN STICHTING FOLON
Zaterdag 24 oktober - 8.30 uur vertrek - 19 uur terug - Gemeenteplein

DE HEUVEL MET DE LEEUW
In Waterloo botsten in 1815 de troepen van Napoleon met de troepen van Engeland, Pruisen en Nederland. Napoleon leed er een
definitieve nederlaag en koning Willem I van Nederland richtte er
een monument op ter ere van de overwinning van de coalitie.
Na een beklimming van de trap met 226 treden biedt de heuvel
een prachtig uitzicht over het voormalig slagveld. Een oriëntatietafel illustreert de verschillende fasen van de slag. Aan de voet
van de leeuw bevindt zich een gloednieuw memoriaal. Met hulp
van een audiogids kies je een figuur uit één van de deelnemende
legers en reist samen met hem door de geschiedenis. Ook bezoek je het panorama en het gigantische doek van Louis Dumoulin (110 bij 12 meter) dat geschilderd werd ter gelegenheid van het eeuwfeest.

STICHTING FOLON – TERHULPEN
De Stichting Folon bevindt zich in het kasteel van Terhulpen en werd opgericht door kunstenaar Jean Michel
Folon, bekend van zijn illustraties en sculpturen. De Stichting presenteert een permanente tentoonstelling in een
originele scenografie die door Folon zelf bedacht is.
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ROLAND BRENGT DE BLUES NAAR MELLE
Zaterdag 21 november 2015 – 20 uur – Studio M
Uit de Boomse klei getrokken, is Roland Van Campenhout desondanks al jaren Vlaanderens meest
nomadische muzikant en volgt hij een muzikaal pad als één langgerekte brick road. Van Singapore tot
Kenia, van rock tot ballade, van Rory Gallagher over Wannes tot Arno. Flirtend met talloze andere genres,
maar de basis blijft blues.
In het voorjaar hadden we nog Tiny Legs Tim, naar Rolands eigen zeggen zijn beste leerling, in het
programma van de huiskamerconcerten. In november krijgt de meester zelf een plaats op ons podium.
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Wie jonger is dan 16 betaalt 5
euro. Verkrijgbaar bij de cultuurdienst.

tel. 09 210 07 75

cultuurdienst@melle.be

OVER MONSTERS, DIEVEN EN ANDERE ENGE DINGEN: INFOAVOND OVER
KINDERANGSTEN
Woensdag 21 oktober – 20 uur – raadszaal Gemeentehuis
Op 21 oktober organiseert de gezinsraad Melle een infoavond over kinderangsten. Spreker is An Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeute in centrum ‘De Praatdoos’.
Kinderen ervaren angsten, maar vanaf wanneer je je hier zelf zorgen over moet beginnen maken is niet
altijd duidelijk. Ook weet je als opvoeder niet altijd hoe je een bang kind kan ondersteunen. Deze infoavond biedt opvoeders informatie en tips om kinderen te helpen bij het zetten van dappere stapjes om
minder bang te zijn.

Meer informatie kan je krijgen bij gezinsraad@yvw.be Deelname is gratis.

VEILIGHEIDSWEEKEND?!
zaterdag 31 oktober & zondag 1 november
Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 2015 organiseert de Lokale Politiezone Regio Rhode
& Schelde (Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele) samen met de brandweer van Merelbeke,
ZMPO (Zonale Misdrijfpreventie Organisatie) en andere veiligheidsdiensten uit de regio voor de vierde
maal een Veiligheidsweekend. Het evenement vindt plaats in de Gemeentehallen van Merelbeke.
De rode draad doorheen het Veiligheidsweekend editie
2015 is 'Veiligheid in de digitale wereld'. Heel wat facetten van de politie en de brandweer zullen er in de
schijnwerpers staan en bovendien stellen diverse
standhouders onze veiligheid extra in de kijker (beveiliging van ramen en deuren, alarminstallaties,...). Het
wordt opnieuw een leuk feest met vele attracties en
verschillende doe- en infomomenten.
Programma en informatie zullen verschijnen op de
website van de politie: www.politie5418.be
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AGENDA OKTOBER
WEKELIJKS
Kung fu
Diverse dagen, raadpleeg de website
China shaolin traditional kung fu school,
Oude Heirbaan 1, Melle
Zowel voor kinderen als volwassenen. Meer dan zelfverdediging. Ideaal voor de balans tussen geest en lichaam, in een
familiale sfeer. Onder leiding van een shaolin monnik.
 www.martial-arts-school.eu, 09 252 11 86
Qi-gong
Diverse dagen, raadpleeg de website
Shaolin traditional kung fu school,
Oude Heirbaan 1, Melle
Het gebruik van onze interne energie. Door de ademhaling
en het concentratievermogen te beheersen, kan je je kracht
vermenigvuldigen, zonder hiervoor je spieren te gebruiken.
Goed voor lichaam, geest en conditie, voor jong en oud.
Ideaal om fit en gezond te blijven. Onder leiding van een
shaolin monnik.
 www.martial-arts-school.eu, 09 252 11 86
Tai chi
Diverse dagen, raadpleeg de website
China shaolin traditional kung fu school,
Oude Heirbaan 1, Melle
Balans vinden tussen lichaam en geest. Eerst leer je de
spieren ontspannen. De geest volgt dan automatisch. Onder
leiding van een shaolin monnik.
 www.martial-arts-school.eu, 09 252 11 86
Dansen met De Lier
ma van 20 tot 22 uur
Volksdansgroep De Lier, Gildenhuis Melle,
Merelbekestraat 99 Melle
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 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.
50 euro
 kris.boterberg@skynet.be
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Na d’uren
zo, woe, za van 14 tot 17 uur
PC Caritas - Transept, Caritasstraat 76, Melle
Medewerkers uit het Psychiatrisch Centrum Caritas stellen
tekeningen, schilderijen, beeldend werk,... tentoon.
Gratis
 http://www.pccaritas.be
Keep it
di van 9.30 tot 10.30 uur - niet op feestdagen en tijdens
schoolvakanties
Sportdienst Melle
Sport- en Recreatiepark Kouterslag, Kouterslag z/n Melle
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.
21 euro, inwoners van andere gemeenten dan Melle betalen
24 euro.
 09 210 07 70, info@sportmelle.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 z/n Melle
De les bestaat uit een gezamenlijke opwarming, een gevarieerd fitnesscircuit met een 15-tal oefeningen en een deugddoende stretching.
19,5 euro; inwoners van andere gemeenten dan Melle betalen 22,50 euro.
 09 210 07 70, info@sportmelle.be
Blijf actief
vrij van 14 tot 15 uur - niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties
Sportdienst Melle
Sport- en Recreatiepark Kouterslag, Kouterslag z/n Melle
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.
19,5 euro; inwoners van andere gemeenten dan Melle betalen 22,50 euro.
 09 210 07 70, info@sportmelle.be

MAANDELIJKS
Ruilvergadering Philmella
Elke eerste zondag van de maand vanaf 10 uur
Kleine Havertuin, Vossenstraat 107, Melle
Postzegelclub Philmella: maandelijkse bijeenkomst met ruilvergadering en tombola. Contactpersoon: Gilbert Van Overmeire, Schauwegemstraat 113, 9090 Melle.
Gratis
 09 252 24 66

KALENDER

 info@jrkmelle.be, http://www.jrkmelle.be
2 daags Côte à l’os festijn - Tenstar Melle
za 10/10/15 om 18.30 uur zo 11/10/15 om 12 uur
FC Tenstar Melle VZW
Tenstar Melle @ Varingstraat 1E 9090, Melle
Eetfestijn
 http://www.tenstarmelle.be
Bloedgeven Gontrode
di 13/10/15 van 17 tot 19:30 uur
Rode Kruis
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94, Gontrode
(Melle)

I Fioretti van Sint-Franciscus
van 03/10/15 tot 11/10/15 zo, za telkens van 14 tot 17.30
uur Transept van de Caritas, Caritasstraat 76 Melle

Bloedafname door het Rode Kruis Oost-Vlaanderen.
 0475 47 66 07

De levenswijze van Sint-Franciscus van Assisi blijft een
voorbeeld voor een betere leefwereld. Zijn leven en mirakelen werden genoteerd door zijn gezellen, medebroeders
en gebundeld tot de bekende bloemlezing: “De Fioretti van
Sint-Franciscus van Assisi”. Anny Mortier, voorzitter van de
Orde van Franciscaanse Seculieren, heeft deze verhalen uitgebeeld in een reeks schilderijen.
 anny.mortier2@telenet.be

Blijf actief, vermijd vallen!
do 15/10/15 van 14 tot 16 uur
CM Midden Vlaanderen thuiszorgcentrum
CM-kantoor, Brusselsesteenweg 285 B, Melle

Infovergadering diefstalpreventie
do 8/10/15 van 17 tot 19.30 uur
Raadzaal Gemeentehuis, Gemeenteplein 1
Infovergadering ten behoeve van de inwoners van Melle
in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze voordracht zal
handelen over diefstalpreventie in het algemeen en de BINwerking in Melle.
 www.politie5418.be tel. 09 363 71 71
Gin Tasting - KWB Gontrode
vrij 09/10/15 om 19.30 uur
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94, Gontrode (Melle)

Tijdens deze vorming wordt uitgebreide informatie gegeven
over de risicofactoren en de gevolgen van een val. Nuttige en
concrete tips en hulpmiddelen worden besproken om toekomstige valpartijen te vermijden. Deze interactieve vorming
is ideaal voor 65-plussers.
gratis
 thuiszorgcentrum.mvl@cm.be
Filmvoorstelling ‘Taxi Téhéran’
za 17/10/15 om 19.30 uur
Amnesty International Melle
Gemeentehuis Melle, Gemeenteplein 1, Melle
Taxi Téhéran een film van Jafar Panahi. Inleiding door de
voorzitter van Amnesty Vlaanderen dhr. Rik Vereecken.
5 euro, tickets in voorverkoop mogelijk
 saramaene@hotmail.com

Gin Tasting! Wat is Gin? Hoe maakt men dit? Hoe proeft men
Gin? Wat gooi ik het best in een glas Gin? Welke Tonic is
geschikt bij welke Gin? Wat is mijn ultieme Gon-Tonic? Op
al deze vragen tracht wij een antwoord te bieden. Graag
inschrijven vooraf.
Voor leden 25 euro all in (5 Gins + Tonics + uitleg) Voor nietleden 35 euro all in (5 Gins + Tonics + uitleg)
 info@kwbgontrode.be, http://www.kwbgontrode.be
Eetfestijn JRK Melle
za 10/10/15 om 18 uur
Jeugd Rode Kruis Melle
SFI Melle ,Tuinstraat 105, Melle
Jeugd Rode Kruis Melle organiseert een eetfestijn.
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Bloed geven Melle
do 22/10/15 van 17 tot 19.30 uur
WZC Kanunnik Triest, Kloosterstraat 33, Melle

verschillende hoeken en blikvelden naar het landschap kijken.
De wandeling is ongeveer 3 à 4 km.

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!
 http://www.bloedgevendoetleven.be/donor.php

8 euro, 6 euro of 4 euro (info kortinsmogelijkheden
www.vormingplusgent-eeklo.be)
 inschrijven info.gent.eeklo@vormingplus.be of
www.vormingplusgent-eeklo.be (cursuscode: Proj.2315)
tel. 09 224 22 65

KWB ROO kookt - jaargang 44
vrij 23/10/15 om 19.30 uur
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94, Gontrode (Melle)
KWB Gontrode gaat opnieuw achter de kookpotten staan.Voor
de 44ste keer samen nieuwe culinaire ervaringen opdoen. Met
een 20-tal mannen gaan we de menu’s te lijf, opgesteld door
een ervaren chef ! Voor een avondje culinair genot -als alles
lukt- schrijf snel in!
25 euro voor de kookreeks (ledenprijs) + € 20 per avond (all
in - eten en drinken)
35 euro voor de kookreeks (niet-ledenprijs) + € 25 per avond
(all-in - eten en drinken)
De laatste avond is met partner.
 info@kwbgontrode.be, http://www.kwbgontrode.be
Lichtjes op zwier met tovenaars en dreuzels!
za 24/10/15 van 17 tot 19 uur
Vrienden St. Vincentiusschool Gontrode i.s.m. Chiro en KWB
Gontrode Goc Gontrode, Geraardsbergsesteenweg, 94 Melle
Een verrassende en magische wandeling (+/- 5km) met onderweg leuke doe-activiteiten voor jong en oud. Onderweg
een drankje en op het einde een soep voor iedereen! Fluohesje
en zaklamp is een must.
volwassenen 4 euro, kinderen 2 euro
 0495 46 40 72
Het landschap kan je lezen
za 24/10/15 van 9.30 tot 12 uur
Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. Erfgoedcel Viersprong en
heemkundige kring De Gonde. Afspraak op de parking op het
terrein ILVO, Scheldeweg 68, Melle
Landschapswandeling rond het oude vliegveld van Gontrode.
Duizenden jaren geschiedenis zijn zichtbaar en onzichtbaar
aanwezig in het landschap. Wat zich jaren, decennia, eeuwen
geleden afspeelde in Gontrode is op een op andere manier
nog altijd voel- en tastbaar. Tijdens deze wandeling focussen we op de ruime omgeving van het oude vliegveld. We
gaan op zoek naar waardevolle natuur- en cultuurelementen. Een erfgoed- en landschapsdeskundige laten je vanuit

Lesgevers: Jan Olsen en Chris De Smedt.

Cursus: Bomen en struiken in winterkleed
di 27/10/15 van 19.30 tot 22.30 uur, di 10/11/15 van 19.30
tot 22.30 uur, za 14/11/15 van 9 tot 12 uur en za 05/12/15
van 9 tot 12 uur
Natuurpunt Boven-Schelde GOC Gontrode, Geraardbergse
steenweg 94, Gontrode (Melle)
In deze cursus besteden we uitgebreid aandacht aan de kenmerken van bomen en meer bepaald aan het uitzicht van de
schors, de vorm van de kruin en de vorm en inplantingswijze
van de knoppen. We leren bomen en struiken determineren
op basis van hun kenmerken.
 0498 73 98 85, lievevanacker@hotmail.com
http:/ www.natuurpuntbovenschelde.be
Melle Rock
za 31/10/15 van 20 tot 3 uur
BBC - sporthal Melle Vogelhoek, Vogelstraat 24, Melle
BBC Selexion Vanneste Melle organiseert voor de 9de keer
Melle Rock. De opbrengst zal integraal gaan naar het vernieuwen van de kleedkamers.
Op de affiche: Bird Corner Pops (lokaal talent), Kurt Burgelman
(Biezebaaze), Brussels by Night + Guest en de Fred Starks
Band.
12 euro. Kaarten in voorverkoop te verkrijgen bij Selexion Vanneste en G-Huis in Melle Vogelhoek
 0475 36 99 80, 0477 77 09 88
47e Foto-expo Fotoclub Iris Melle
za 31/10/15 van 10 tot 12 uur, za 31/10/15 van 14 tot 19
uur, zo 01/11/15 van 10 tot 12 uur, zo 01/11/15 van 14 tot
19 uur, ma 02/11/15 van 10 tot 12 uur en ma 02/11/15 van
14 tot 19 uur
Fotoclub Iris Melle
Gemeentehuis Melle, Gemeenteplein 1, Melle
Natuurlijk willen jullie ook dit jaar onze fotografische afspraak
in het gemeentehuis van Melle niet missen.
Reserveer dan nu reeds de expo data.
Gratis
 http://www.irismelle.be
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 november moeten in
de databank ingevoerd zijn vóór 23 september en voor het
magazine van december vóór 21 oktober 2015.

