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WORKSHOP TOEKOMST-TECHNOLOGIE DOOR FUTUUR.BE
donderdag 29 september - 20 uur - hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2A

Tijdens deze workshop worden verschillende nieuwe technologieën gedemonstreerd die regelrecht uit de toekomst lijken te komen maar stilletjes aan toch ingeburgerd raken.

Je staat stil bij nieuwe toestellen zoals 3D-printers en “wearables” zoals de smartwatch, je ontdekt de mogelijkheden van Virtual Reality en
Artificiële Intelligentie, je bekijkt hoe technologie en het internet een rol
spelen in het huis van de toekomst. Ook komen interessante nieuwe
technologieën aan bod zoals de zelfrijdende auto, drones, hoverboards,
mobiel betalen enzovoort. Achteraf kan je alle toestellen uitproberen.
Een organisatie in samenwerking met het samenwerkingsverband De Vijf.
Deze activiteit is gratis maar inschrijving is noodzakelijk (het aantal plaatsen is beperkt).

WORKSHOP BIBBERBOTJES (6-8 JAAR)

woensdag 12 oktober - van 14.30 tot 16 uur - hoofdbibliotheek
Met een batterij en een motortje maak je een zwiepende staart. De rest van het
lichaam maak je met allerlei knutselgerief zoals gekleurde computerkabels, pluimen, wiebel-oogjes, … Je geeft je beestje een eigen karakter.
Een organisatie in samenwerking met het samenwerkingsverband De Vijf.
Deze activiteit is gratis maar inschrijving is noodzakelijk (het aantal plaatsen is beperkt).

WORKSHOP ROBOTMANNETJE (10-14 JAAR)

zaterdag 15 oktober - van 10 uur tot 12 uur - hoofdbibliotheek
Je knutselt een robotmannetje in elkaar en je leert hem allerlei gezichtjes maken
met behulp van een led-matrix. In de loop van de workshop leer je dus een beetje
elektronica programmeren. Je gebruiken hiervoor een Arduino. En misschien is er
nog de tijd om hem zijn armen en benen te laten bewegen.
Een organisatie in samenwerking met het samenwerkingsverband De Vijf.
Deze activiteit is gratis maar inschrijving is noodzakelijk (het aantal plaatsen
is beperkt).

DEGELIJKE GRATIS SOFTWARE

woensdag 12 oktober - 19.30 uur - hoofdbibliotheek
Voor elke computertoepassing bestaat er wel een gratis alternatief. Maar is die gratis
software ook altijd wel degelijk? Soms gaat het om minderwaardige software of zelfs
ronduit schadelijke versies van een betalend pakket, soms zitten er echte pareltjes tussen.
In deze lezing leert Joachim Leeman je het kaf van het koren te scheiden en krijg je een
overzicht van kwalitatieve maar gratis software.
Een organisatie i.s.m. het samenwerkingsverband De Vijf.
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Deze activiteit is gratis maar inschrijving is noodzakelijk (het aantal plaatsen is
beperkt).

NEL, EEN ZOT GEWELD N.A.V. 100 JAAR RIK WOUTERS
donderdag 6 oktober - 20 uur hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2A



100 jaar geleden stierf schilder en beeldhouwer Rik Wouters in een ziekenhuiskamertje aan de Prinsengracht in Amsterdam. Aan zijn zijde zat Nel, zijn
flamboyante vrouw, model en muze. Dichter en biograaf Peter Theunynck
werd gegrepen door het leven van de kunstenaarsvrouw. Hij vertelt het ontroerende verhaal van Nel en Rik uit het standpunt van Nel, een jonge, vrije
vrouw aan het begin van de 20ste eeuw.
Organisatie van Gezinsbond Melle en Bibliotheek Melle met de steun van het
Vlaams Fonds voor de Letteren.
Deze activiteit is gratis maar inschrijving is noodzakelijk (het aantal plaatsen is beperkt).

RUDY SOETEWEY TE GAST IN DE BIB

woensdag 19 oktober - 20 uur - hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2A
Rudy Soetewey (°1955), Vlaams schrijver van voornamelijk thrillers en toneelstukken, woont al jaren in Edegem. Hij studeerde af als regent aardrijkskunde-wetenschappen en werkt al meer dan 20 jaar in het gemeenschapsonderwijs. Daarnaast
is hij ook bezig met muziek (Antwerpse, humoristische folkrock). In 2011 won hij
de Hercule Poirotprijs en in 2013 was hij winnaar van de Diamanten Kogel. Hij
werd ook al 12 keer genomineerd voor de Hercule Poirotprijs, de Diamanten Kogel
en de Gouden Strop.
Een keuze uit zijn werk: De laatste reis (1996), Inbraak (2001), Moord (2007),
Vrienden (2009), Getuigen (2011), 2017 (2013), Bewijs het maar (2015).
Deze auteurslezing is gratis maar inschrijving is noodzakelijk (het aantal plaatsen is beperkt).

COMPUTERC@FÉ, EERSTE HULP BIJ COMPUTERPROBLEMEN
donderdag 20 oktober - tussen 13.30 en 16 uur - hoofdbibliotheek

Heb je vragen over het gebruik van je computer of gsm? In het
computerc@fé zoek je samen naar een antwoord voor alle problemen met computers, tablets, smartphones en apps. Het is de
bedoeling dat iedereen elkaar helpt, de deelnemers tonen elkaar
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 vindt er niet zo goed je weg op? …
Inschrijven is niet nodig, 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.
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BOEK-O-MATIC VOOR KLEUTERS EN HUN (GROOT)OUDERS

woensdag 26 oktober - tussen 14.30 en 16 uur – hoofdbibliotheek, Kruisstraat 2A
Een creatieve workshop voor alle kinderen tussen 4 en 7 jaar met hun ouders of grootouders.
Kinderen zitten vol verhalen. In deze workshop verzinnen wij samen met
jou en je kind een verhaaltje aan de hand van enkele prenten en illustraties. Daar maken wij een klein boekje van en een filmpje waarbij jullie
samen het verhaal vertellen. Hierna kan het filmpje herbekeken worden
op ons youtube-kanaal.
Na afloop kunnen jullie het zelfgemaakte boekje meenemen naar huis.
Inschrijven hoeft niet, je kunt gewoon langskomen.

DIGITALE VOETSPOREN, OVER ONLINE PRIVACY, INFOSESSIE DOOR ILSE DEPRÉ
woensdag 26 oktober - 19.30 uur - hoofdbibliotheek

Op woensdag 26 oktober, gaat deskundige Ilse Depré dieper in op onze online privacy. We leren hoe we bewuster kunnen omgaan met sociale media,
online reclame en apps.
Tijdens deze infosessie bekijk je de voornaamste sociale netwerken, waaronder facebook, en leer je hoe je zelf je privacy-opties kan beheren. Je
krijgt heel wat tips om veiliger om te gaan met sociale media.
Een organisatie in samenwerking met het samenwerkingsverband De Vijf.
Deze activiteit is gratis maar inschrijving is noodzakelijk (het aantal
plaatsen is beperkt).

Bibliotheek

BLUE PRINT

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

‘De blauwdruk van ik’ staat tentoon Van vrijdag 21 oktober tot dinsdag 25 oktober –
Gildenhuis, Merelbekestraat 99
vrij 21 oktober van 14 tot 18 uur
zat 22, zon 23 en ma 24 oktober van 11 tot 18 uur
di 25 oktober van 11 tot 16 uur

Nico Van Stadens ‘Blue Print’ is een monumentaal werk van 4 meter hoog en
8 meter breed. Het staat tentoon van vrijdag 21 oktober tot dinsdag 25 oktober
in het Gildenhuis. Sinds september neemt de tentoonstelling een aanloop in het
straatbeeld van de Merelbekestraat met posters aan de ramen van bewoners.
De huizen die een poster van Blue Print zichtbaar ophangen, keren zelf terug op
de tentoonstelling met een foto.
Het centrale thema in Van Stadens werk is de individuele expressie. Om dit nog meer in de tentoonstelling te kunnen
verwerken organiseerde hij workshops ‘koppen boetseren’. Onder zijn begeleiding realiseerde elke deelnemer een
mooie kop in klei. De resultaten hiervan worden ook samen met Blue Print
tentoongesteld.
Nico Van Staden is dankbaar voor de hulp van Fotoclub Iris, vzw Ovenveld
en Kunstgroep M, Sint-Franciscusinstituut, het Gildenhuis vzw.
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Nico Van Staden
tel. 0496 333 743
van.staden.n@hotmail.com

Vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking organiseert :

HERFSTSPORTKAMPEN KLEUTERS T/M TIENERS:
3 en 4 november (donderdag en vrijdag)
Kinderen (vanaf geboortejaar 2013 t/m 2003) kunnen dit jaar de herfstvakantie opnieuw met een sportief programma invullen.
Volg het aantal vrije plaatsen voor de sportkampen op de website.

50+ SPORTDAG BURENSPORTDIENST SCHELDE-DURME IN WETTEREN:
dinsdag 11 oktober

Je kan kiezen voor een halve of een hele dag sporten, aan het tarief van 4 of 8 euro. Sportdienst Melle zorgt voor gratis
vervoer naar het sportcentrum de Warande bij inschrijving voor een hele dag.
Een uitgebreide folder vind je op de website van de gemeente (sport) of op aanvraag. Voor meer informatie en
inschrijvingen kan je terecht bij de sportdienst.

JUBILEUMCONCERT POJEDU

12 november 2016 - Kerk Christus-Koning, Rerum Novarumplein 25, Gent

<

Pojedu viert dit jaar een 30-jarige samenwerking met dirigent Johan Van der Beken. Voor de
gelegenheid voeren ze de mis in As van Schubert uit, de Nänie van Brahms en de Koorfantasie
van Beethoven. Om deze veelzijdige werken uit te voeren werkt Pojedu samen met het academiekoor August De Boeck uit Asse, dat eveneens onder leiding van Johan Van der Beken staat
en de professionele musici van het orkest Arc-en-Ciel onder leiding van Tom Deneckere en met de solisten Tineke Van
Ingelgem (sopraan), Anita Dur (alt), Joris Bosman (tenor), Joris Derder (bas) en pianist Steven Hellemans.
Kaarten zijn te krijgen via kaarten@pojedu.be en kosten 20 euro in voorverkoop en 22 euro aan de kassa.

De gemeente legt voor de gelegenheid een bus
in van het Gemeenteplein naar de kerk Christus-Koning. Hierop is plaats voor 55 personen.
Wil je mee met de bus? Meld dit dan bij de cultuurdienst.
> cultuurdienst@melle.be - tel. 09 210 07 75

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
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AGENDA OKTOBER
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.
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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.
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

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

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

2016

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
Deze mensen hebben minstens een jaar ervaring met klassieke
yoga.
 Volledige schooljaar: 200 euro; half schooljaar 110 euro.
0472 28 57 49, peetermans.k@gmail.com,
www.yogathuis.be
peetermans.k@gmail.com,
www.yogathuis.be

KALENDER
‘Nel’. Lezing n.a.v. 100 jaar Rik Wouters
do 6/10/16 van 20 tot 22 uur
Gezinsbond Melle
Hoofdbibliotheek Openbare bibliotheek Melle, Kruisstraat 2A
zie pg. 3 van Uit in Melle

Curieuzeneuzen 2016
za 8/10/16 van 9 tot 17 uur
Curieus Melle
Studio M, Molenweg 10
Toffe (indoor)rommelmarkt met gezellige cafetaria. Een standplaats kost 9 euro; standhouders krijgen een kop koffie en een
koek, op de middag verse soep en brood. Snel inschrijven is
aangewezen: curieuzeneuzen.rommelmarkt@gmail.com. Telefonisch inschrijven enkel op werkdagen tussen 10 en 12 uur.
1,5 euro inkom
 curieuzeneuzen.rommelmarkt@gmail.com

7

Initiatieles buikdans voor alle leeftijden
za 29/10/16 van 15 tot 16 uur
Kizzy Peetermans
Yogathuis.be, Brusselsesteenweg 67

Gezin in evenwicht
woe 12/10/16 van 20 tot 22 uur
Gezinsraad Melle
Gemeentehuis Melle, Gemeenteplein 1
Je gezin op de rails houden en ook nog van het leven genieten
is een hele uitdaging voor de ouders van vandaag! ‘TE DRUK’,
‘TE VEEL’, ‘TE WEINIG’. Herken je jezelf in deze uitspraken? Tijdens deze voordracht word je uitgenodigd om even stil te staan
bij jezelf en je persoonlijke waarden en doelen.
gratis
 Gezinsraad@yvw.be

6 euro
 peetermans.k@gmail.com,
http://www.yogathuis.be

Bloed geven in Melle
do 20/10/16 van 17.30 tot 20 uur
Rode Kruis
WZC Kanunnik triest, Kloosterstraat 33

Workshop massagetechnieken voor rug-nek-schouders
ma 31/10/16 van 19 tot 21.30 uur
Yogathuis.be, Brusselsesteenweg 67 Melle

Bloed geven in Gontrode
di 25/10/16 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!
 http://www.bloedgevendoetleven.be/donor.php
Ans & Wilma
vrij 28/10 om 19 uur, zat 29/10 om 17 en 20 uur en zondag
30/10/16 om 17 uur
Frankolijn
Tuinbouwschool,
Brusselsesteenweg 165
Theatervoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar. Frankolijn is
een gevleugeld kindertoneel uit
Melle-Vogelhoek. Tekst, muziek
en spelerij van eigen bodem.

Je hebt de gelegenheid de basisbuikdanstechnieken aan te
leren in deze initiatie voor jonge en minder jonge dames!
Ideaal voor vrouwen die heupen willen losmaken om soepeler
te kunnen bewegen. We starten met losmaken van gewrichten,
basisstapjes op ritmische muziek en eindigen met yogahoudingen. Ter plaatse kan je heupsjaaltjes lenen. Inschrijven kan
via de website, e-mail of telefoon.

Op maandag 31 oktober kan je diverse massagetechnieken
ontdekken tijdens de workshop: rug-nek-schouders voor beginners. Elke techniek wordt getoond en toegelicht voor je
deze beoefent bij de massagepartner. Inclusief gebruik massageolie, kussentjes en drankjes. Eigen yogamatje, grote
handdoek en éénpersoonslaken meebrengen, inschrijven is
noodzakelijk en kan alleen of per twee.
15 euro
 0472 28 57 49, peetermans.k@gmail.com,
http://www.yogathuis.be
Familiezoektocht Dwars door Melle
tot 31/10/16
Haal je fiets van stal voor deze leuke tocht voor het hele gezin.
De route voert je langs 12 monumenten in onze gemeente,
waar je ze misschien niet had verwacht. Je kan het boekje
downloaden op www.melle.be of ophalen in de bib, in het museum of bij de dienst sport of cultuur. Je kan starten waar je
wil op de route.
 www.melle.be; cultuurdienst @melle.be

 reservaties@frankolijn.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 november moeten in de
databank ingevoerd zijn vóór 21 september en voor het magazine
van december vóór 19 oktober 2016.

