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DAISY

08

“Dankzij de Daisy-speler kan ik ten volle van
een boek genieten.” Ontdek wat Daisy kan
betekenen voor mensen met leesproblemen
…

Kampioenenviering

04

Woon je in Merelbeke of ben je aangesloten
bij een Merelbeekse sportclub en ben je als
eerste geëindigd in een officiële sportcompetitie, laat het ons dan weten. Je wordt tijdens
de kampioenenviering in de bloemetjes gezet!

(H)eerlijk ontbijten

13

Om de eerste verjaardag van Merelbeke als
Fair Trade Gemeente te vieren, slaan de twee
Merelbeekse wereldwinkels de handen in
elkaar voor een fairtrade-ontbijt.

Jouw activiteit kan ook in Uit! Hoe? Surf naar www.uitdatabank.be en registreer je.
Daarna kan je al je activiteiten invoeren. Alle activiteiten in Merelbeke verschijnen
dan op onze gemeentelijke website onder de Uit!-knop en een selectie verschijnt in
dit magazine. Lukt het niet om je activiteiten in te voeren, stuur dan een mailtje naar
communicatie@merelbeke.gov.be of cp@merelbeke.gov.be We bezorgen je dan zo
snel mogelijk een handleiding.
Vergeet zeker niet om op tijd je activiteiten in te voeren. De activiteiten voor ons
magazine van juli moeten uiterlijk op 28 mei zijn ingevoerd in de databank.
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Open week in het muziekatelier
Maandag 2 t.e.m. zaterdag 7 mei

maandag: doedelzak, gitaar, basgitaar, viool, piano, folkensemble,
bigband en dwarsfluit*
dinsdag: gitaar , piano, slagwerk en
dwarsfluit*
woensdag: AMV, piano, dwarsfluit,
gitaar, saxofoon en klarinet, gitaar*,
slagwerk* en djembé*
donderdag: gitaar, zang, accordeon
en zang*
vrijdag: piano, klarinet en saxofoon
zaterdag: muziekinitiatie en piano

Tijdens de lesdagen van maandag 2 tot
en met zaterdag 7 mei staan alle deuren
open voor het publiek. Vanaf 15 jaar is
iedereen welkom in onze leslokalen. Heb
je plannen om een instrument te bespelen of wil je leren zingen? Dan staan
alle leerkrachten klaar om jou de nodige
informatie te bezorgen.
Doedelzak en folk
De cursus AMV (algemene muzikale vorming)
is voor iedereen die een eerste stap wil zetten
in de wonderbare wereld van de muziek. Voor
wie houdt van folk is er dit jaar opnieuw een
lessenreeks doedelzak. Ons pas opgericht
folkensemble en de accordeonlessen staan
vanaf dit schooljaar extra in de belangstelling.
Op maandagavond repeteren het folkensemble en onze bigband de Home Cookin’ band.
Heb je zin om een repetitie bij te wonen, dan
kan dat tijdens de open week. Praktische
informatie kan je terugvinden in onderstaand
schema of stuur een mail naar muziekatelier@
merelbeke.gov.be.

Cursussen met een *
vinden plaats in Huis Hebbelynck.
De doedelzakklas van het Muziekatelier
nodigt u uit op het toonmoment met
wijnproeverij op 9 mei 2011.
In oktober 2007 zijn we in Merelbeke van start
gegaan met de eerste lessenreeks Vlaamse
doedelzak, en met succes! Ondertussen zijn
we al aan de achtste editie toe. Alle leerlingen
spelen voor u een selectie uit de liedjes die ze de
voorbije drie maanden geleerd hebben.
Om jullie helemaal in de sfeer van de Franse
doedelzakstreek te brengen, volgt er aansluitend
een wijnproeverij met wijnen uit ‘Le Berry’.

Muziekatelier
Kasteel Rotsart de Hertaing, Fraterstraat 212
Lesuren: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 16.30 tot 20.30 uur; woensdag van
14.00 tot 20.30 uur en op zaterdag van 9 tot
12 uur.

Waar: Muziekatelier in de Fraterstraat 212
Aanvang van het concertje: 19.30 uur.
Entree: gratis.
Wijnproeverij: 15 euro; inschrijven tot 9 mei
2011door overschrijving op rekeningnummer
979-9749833-77 met vermelding van je naam.
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Sportdag 50+ te Merelbeke

Je kan kiezen voor activiteiten die een halve
dag in beslag nemen, of voor activiteiten
die slechts 1 uurtje duren.

Deelnemen aan deze sportdag kost 3 euro
voor een halve dag of 6 euro voor een
volledige dag (elke deelnemer ontvangt
bovendien één gratis drankbonnetje). Wie
een koude schotel wenst betaalt hiervoor
nog eens 7 euro extra. Je kan ook je eigen
lunchpakket voorzien.

Op het programma staat aerobics, aquagym, badminton, curve bowlinitiatie,
fietsen (1 of 2 uur), fitbal/zitbal, lijndansen,
mountainbike (23 of 35 km), nordic walking,
petanque, rugschool, sauna, tafeltennis,
taiji, tennis, vrij zwemmen, wandelen, zelfverdediging en zumba gold.

De organisatie van de sportdag gebeurt in
samenwerking met de interlokale vereniging burensportdienst Schelde-Durme.
Er zullen dus naast senioren uit Merelbeke, deelnemers uit de zestien steden of
gemeenten die lid zijn van de burensportdienst meedoen.

Op donderdag 12 mei wordt in Merelbeke
een sportdag voor vijftigplussers georganiseerd. Inschrijven kan op de sportdienst.

Wie kiest voor wandelen zal bij de wandeling van 4 km begeleid worden door een
team dat het 10 000 stappen project promoot. Naast een beetje uitleg over het gebruik van een stappenteller, gaat men ervan
uit dat elke stap telt en dat je door 10 000
stappen per dag te zetten jezelf een betere
gezondheid bezorgt. Het is tevens de aanzet naar een ruimere campagne rond de 10
000 stappen in onze gemeente. Nog dit jaar
zal er een 10 000-stappenroute uitgewerkt
worden en zal er aangepaste bewegwijzering in het straatbeeld verschijnen die je
vertelt hoeveel stappen je moet zetten om
bijvoorbeeld vanaf het gemeentehuis naar
de sporthal te stappen. De wandeling van 8
km zal gebeuren met een gps-toestel, zodat
je kennismaakt met de mogelijkheden die
dit handige navigatietoestelletje biedt.

Meer info
www.merelbeke.be
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Recreatief
Curvebowltornooi

Kampioenenviering
De kampioenenviering vindt plaats op zondag 29 mei 2011 in de voormiddag. Woon je
in Merelbeke of ben je aangesloten bij een
Merelbeekse sportclub en ben je als eerste
geëindigd in een officiële sportcompetitie,
laat het ons dan weten. Je wordt tijdens de
kampioenenviering even in de bloemetjes
gezet, je krijgt een trofee of aandenken en
je kan achteraf deelnemen aan de receptie om kennis te maken met de andere
kampioenen. Om het geheel aantrekkelijk
te maken, vragen we vóór 15 mei een
korte omschrijving van je prestaties samen
met een aantal foto’s of filmfragmenten te
bezorgen.

Tijdens de sportdag 50+ op donderdag 12
mei in Merelbeke is er ook mogelijkheid om
deel te nemen aan een recreatief curvebowltornooi. Dit vindt plaats in de namiddag en kost 3 euro (één drankbonnetje is
inbegrepen). Inschrijven kan tot 22 april
2011 op de sportdienst. De begeleiding van
het tornooi gebeurt door de Merelcurver.

Meer info
Dienst sport en recreatie
sportpromotie@merelbeke.gov.be

5

Toonmoment doedelzak
met wijnproeverij
Maandag 16 mei 2010
In oktober 2007 zijn we in Merelbeke van
start gegaan met de eerste lessenreeks
Vlaamse doedelzak en met succes. Ondertussen zijn we al aan de achtste editie toe.
Alle leerlingen spelen voor u een selectie
uit de liedjes die ze de voorbije drie
maanden geleerd hebben.
Om jullie helemaal in de sfeer van de
Franse doedelzakstreek te brengen, volgt
er aansluitend een wijnproeverij met
wijnen uit ‘Le Berry’. Kortom: een gevarieerde en fijne avond, zowel voor muzieken levensgenieters als voor mensen die
graag weten wat zo’n lessenreeks precies
inhoudt!

Theaterkamp
Licht uit… spots aan!
Deze zomer kan je je weer een hele week
creatief uitleven in de wereld van het theater. Theaterervaring is helemaal niet nodig, als je maar veel - heel veel - zin hebt
om supercreatief aan de slag te gaan.
Verhalen verzinnen, decors ontwerpen,
kostuums uitzoeken, repeteren met je
medeacteurs: zo maken we in één week
een theatervoorstelling vanuit het niets.
Op vrijdagmiddag treden we dan ook
op voor een echt publiek. Komt dat zien!
Komt dat zien!
Wie? Voor kinderen van het 1e tot en met
6e leerjaar
Waar? gc ‘t Groenendal
Wanneer?
Van 11 tot 15 juli 2011 van 10 tot 16 u
Opvang van 8.30u, over de middag en tot
17.30 u
Prijs? 80 euro
inschrijven kan enkel telefonisch (09 210
35 80) vanaf maandag 2 mei.

Waar? in het Muziekatelier
in de Fraterstraat 212, Merelbeke.
Aanvang van het concertje:
19.30 u., inkom concert: gratis.
Wijnproeverij: € 15,00;
inschrijven tot 9 mei 2011door overschrijving op rekeningnummer 979-974983377 met vermelding van uw naam.
Iedereen welkom!
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Sherman
in het Jeugdcentrum
Op vrijdag 13 mei 2011
presenteert jeugdcentrum
Molenhoek: Sherman.
Sherman is het alter ego van
de Belgische singer-songwriter
Steven Bossuyt. Na een aantal
solo-optredens in België en het
Verenigd Koninkrijk, verhuisde
Sherman naar Londen, waar
hij zich in een minuscule flat
verschuilde om er zijn songs
verder uit te puren en ze uit
te testen in het livecircuit. De
eerste single On Your Side werd
onmiddellijk opgepikt door BBC
radio in Londen en in eigen land
door Studio Brussel.
Tickets zijn te verkrijgen
bij de dienst jeugd,
Hundelgemsesteenweg 445 en
kosten 4 euro in voorverkoop,
6 euro de avond zelf.
Meer info op 09 210 35 60
of jeugd@merelbeke.gov.be

Nieuwe datum Meuris
De nieuwe datum voor het
optreden van Meuris is ook al
bekend. We verschoven het
optreden ‘Kwarts’ naar 15 oktober
2011. Dan zal Meuris bij ons in het
jeugdcentrum te gast zijn!
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interview

Bibliotheek biedt oplossingen
voor mensen met leesbeperking

“Ik gebruik de
Daisy-speler nu
ongeveer een
half jaar.”

Voor Annelien (12 jaar), trouwe bezoekster van de Merelbeekse bibliotheek, zijn
de Daisy-boeken bijzonder prettig. Annelien heeft dyslexie waardoor ze minder
goed kan lezen en makkelijker schrijffouten maakt. Dyslexie bestaat in veel varianten en gradaties en heeft een neurologische oorzaak. Het maakt naar school
gaan en leren voor Annelien moeilijker
omdat ze heel wat extra inspanningen
moet leveren. We laten Annelien zelf vertellen wat ze vindt van de Daisy-boeken.

Welke verbeteringen zie je nog mogelijk?
“Eigenlijk zou het nog mogelijk moeten zijn
om de Daisy-speler in de vorm van een MP3speler te verkrijgen. We zouden dan bijvoorbeeld in de bibliotheek een boek kunnen
downloaden en dan de speler meenemen. Lijkt
me wel handig. Voor de rest zit eigenlijk alles
erop en eraan.”
Wat vind je van het Daisy-aanbod in de bib?
“Het is tof te weten dat er veel mogelijkheden
zijn. Ik denk dat niet iedereen daarvan op de
hoogte is. Dit artikel kan daar misschien verandering in brengen. Het aanbod op zich vind
ik uitgebreid genoeg. Ik heb ze nog lang niet
allemaal beluisterd.”

Hoe lang lees je al de Daisy-boeken?
“Ik gebruik de Daisy-speler nu ongeveer een
half jaar”, legt Annelien uit. “Ik heb net ‘4
vriendinnen, 1 spijkerbroek’ van Ann Brashares
uitgelezen. Een meeslepend boek, en dankzij
de Daisy-speler kan ik er ook ten volle van genieten. Eigenlijk is zo een Daisy-boek een soort
luisterboek, maar beter. Ik kan zelf regelen hoe
snel het boek wordt afgespeeld, snel doorbladeren enzovoorts.”

Gebruik je nog hulpmiddelen om het lezen
te vergemakkelijken?
“Ja, ik gebruik reeds drie jaar het programma
Sprint. Op de lagere school (Visitatie Bottelare)
hebben ze veel inspanningen geleverd om dit
in de klas mogelijk te maken. Ik heb hetzelfde
programma ook thuis. Hiermee kan ik makkelijk teksten in documenten of van websites
laten voorlezen. Het werkt eigenlijk net als
een Daisy-speler, maar dan voor willekeurige
teksten op mijn computer.”

Gebruik je ook de gedrukte versie van het
boek als ondersteuning?
“Neen, eigenlijk niet. Ik probeerde het wel,
maar tegelijkertijd luisteren en meevolgen
in de tekst is soms wat moeilijk. Ik gebruik de
Daisy-speler dus eigenlijk als verhaalverteller.”
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Daisy-boeken
en Daisy-spelers

Daisy in de bibliotheek
De bibliotheek van Merelbeke beschikt over
een basispakket Daisy-luisterboeken voor kinderen en volwassenen. Er zijn vijf Daisy-spelers
beschikbaar en drie cd-rom’s met de Daisysoftware. De Daisy-software mag je gratis op je
thuiscomputer installeren. Je kan de Daisyboeken, -speler en –software gratis lenen in de
bibliotheek.

Voor wie?
Daisy-boeken zijn luisterboeken op cd-rom
voor kinderen, volwassenen en senioren met
een leesbeperking. Ze bieden meer mogelijkheden dan gewone luisterboeken op cd.
Je kan ze in één ruk uitlezen of doorbladeren,
ze snel of traag afspelen op jouw tempo, de
toonhoogte aanpassen en zelfs bladwijzers
plaatsen. Dat maakt ze ideaal voor mensen
met visuele en auditieve beperkingen, dyslexie
en bepaalde fysieke aandoeningen.

Vanwaar de naam Daisy?
Daisy is het Digital Accessible Information
SYstem: een internationale standaard voor
digitale audioboeken. Het doel van Daisy is om
meer informatie toegankelijk te maken voor
personen met een leesbeperking. Het DAISY
Consortium onderhoudt de DAISY-standaard
en is sedert 2002 een officiële standaard in de
Verenigde Staten.

Hoe werkt het?
Daisy maakt gebruik van het MP3-formaat. Je
kan de Daisy-boeken op cd-rom afspelen op
een Daisy-speler of op je computer met de
Daisy-software of op andere MP3-compatibele
toestellen. In dat laatste geval vallen de extra
navigatiemogelijkheden (snelheid en toonhoogte aanpassen, bladwijzers plaatsen) weg.
De Daisy-speler is vrij makkelijk te bedienen.
Elke Daisy-speler onthoudt per Daisy-boek
waar je het laatst bent gestopt. Als gebruiker
moet je de ‘sprekende’ toetsen wel laten uitpraten, anders blokkeert het toestel.

Meer info
Voor meer informatie over de aankoop van een Daisyspeler, over de financiële tegemoetkomingen voor
personen met een leesbeperking of voor een ruimer
aanbod aan Daisy-boeken kan je terecht bij de Luisterpuntbibliotheek:
T 070 246 070
www.luisterpuntbibliotheek.be
info@luisterpuntbibliotheek.be
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Probeer
de Audiokrant
Sinds juni 2008 heeft Vlaanderen zijn ‘gesproken dagblad’. De Audiokrant is een dagelijkse
krant in gesproken versie op cd-rom. De abonnee luistert naar zijn krant op een Daisy-speler
of via Daisy-software op zijn computer. De Audiokrant bevat nagenoeg de volledige inhoud
van De Standaard en Het Nieuwsblad en wordt
via de gewone krantenverdeling bezorgd. De
Audiokrantlezer ontvangt zijn krant in principe
elke ochtend voor 8 uur.
Om de Audiokrant te ontvangen, moet je een
abonnement nemen. Je kunt de Audiokrant
eerst uitproberen met een proefabonnement
van een week. In de bibliotheek van Merelbeke
kun je terecht voor een Daisy-speler of de
Daisy-software. Daar zijn ook gratis demokranten van één dag beschikbaar.
De Audiokrant is een goed alternatief voor
mensen die problemen ondervinden bij het
lezen van een gewone krant: blinden en
slechtzienden, senioren met verminderd zicht,
personen met dyslexie enzovoorts. In de krant
is een structuur aangebracht die je toelaat
gemakkelijk door de krant te bladeren, net
zoals bij de papieren versie. De sportliefhebber
kan dus direct naar de sportkatern springen en
daar een artikel uitkiezen.

Wil je een demokrant van één dag
uitproberen of wil je meer informatie over
het gebruik van een Daisy-speler of de
Daisy-software, dan kun je terecht in de
bibliotheek van Merelbeke.
Wens je meer informatie over een
abonnement op de Audiokrant of wil
je een proefabonnement/demopakket
aanvragen, wend je dan tot Kamelego
vzw.
Postbus 12
1700 Dilbeek
T 02 467 27 66
website: www.kamelego.be
e-mail: info@kamelego.be

KALENDER

1 mei

VAN MAANDAG 01/05
TOT ZONDAG 12/06

01 // ZONDAG
VAN 14.00 TOT 14.45 UUR
EN VAN 15.30 TOT 16.15 UUR

MEER UITLEG:
DE TENTOONSTELLING BLIJFT TOEGANKELIJK
TOT 12 JUNI TIJDENS DE OPENINGSUREN RONDLEIDING ENKEL OP ERFGOEDDAG

ETEN EN DRINKEN //
KOOKWORKSHOP MET OORLOGS
RECEPTEN VOOR KINDEREN

TENTOONSTELLING //
TIPS OM TE OVERLEVEN TIJDENS
EEN WERELDOORLOG OF HOE
MERELBEKENAREN DAARIN
SLAAGDEN TIJDENS WO I EN II
De tentoonstelling schetst a.d.h.v. foto’s, affiches,
objecten en persoonlijke getuigenissen een beeld
van armoede in Merelbeke tijdens WO I&II. Zowat
alles werd gerantsoeneerd – van zeep tot de
meest elementaire voedingsproducten. Mensen
waren genoodzaakt inventief en creatief te zijn
om te kunnen overleven. Het is de periode van
rantsoenbonnetjes, van Winterhulp en er werd al
eens iets gesmokkeld.
Uitv.: Rondleiding door Herman Gyselinck
de Heide vzw, Centrum voor motorisch gehandicapten
Industriepark 6
T 09 210 33 05
Org.: Dienst Archief Merelbeke

Vind je het leuk om een kokmuts op je hoofd te
krijgen, een leuk gerechtje te bereiden en intussen naar een verhaaltje te luisteren? Wat je zal
klaarmaken wordt nog niet verklapt. Wel mag je
weten dat kinderen het vroeger - tijdens de twee
wereldoorlogen - ook aten. Kookjesprookje zorgt
voor een leuke en lekkere namiddag. Inschrijven
moet, genieten ook ! Deelname is gratis.
Uitv.: Kookjesprookje van vzw de Toveraar
de Heide, Centrum voor motorisch gehandicapten
Industriepark 6
T 09 210 33 05
www.kookjesprookje.be
Org.: dienst archief Merelbeke

BRUGGE

01 // ZONDAG

VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
BEGELEIDE UITSTAP / RONDLEIDING //
KOSTBAAR DIERLIJK MATERIAAL

01 // ZONDAG

VAN 14.00 TOT 14.45 UUR EN
VAN 15.30 TOT 16.15 UUR
ETEN EN DRINKEN //
KOOKWORKSHOP
MET OORLOGSRECEPTEN
Na de tentoonstelling rond armoede in Merelbeke
tijdens de twee Wereldoorlogen, kan je proeven
van wat toentertijd zoal op het menu stond.
We selecteerden voor u een leuk oorlogsrecept,
waarmee ook wordt bewezen dat een smakelijke
keuken geen dure ingrediënten vergt. Houdt u
van kokkerellen en wenst u met ons een recept
uit (groot)moeders’ kookboek te bereiden; schrijf
u dan vlug in!

Toen massaproductie van vlees en grote landbouwbedrijven nog verre toekomstmuziek was,
was een nutsdier kostbaar bezit. Niet enkel als
bron van melk, vlees en eieren. Dieren waren ook
nodig voor de bewerking van het land. Wanneer
dit ene kostbare dier dan werd geslacht of stierf,
werd niets zomaar weggegooid. Ook niet-eetbare
delen werden optimaal benut en omgevormd tot
gebruiksvoorwerpen.
Museum Morfologie - Universiteit Gent
Salisburylaan 133
T 09 264 73 01
marjan.doom@Ugent.be
www.erfgoeddag.be/2011/index_content.
cfm?action=detail&amp;inst=3560
Org.: Museum Morfologie - Universiteit Gent

WWW.ERFGOEDCELBRUGGE.BE

Uitv.: Olivier Van der Eecken
de Heide, Centrum voor motorisch gehandicapten
Industriepark 6
T 09 210 33 05
Org.: dienst archief Merelbeke
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KALENDER // mei - juni 2011
mei

02/09/16/23/30 // MAANDAG
VAN 20:00 TOT 21:15

01 // ZONDAG

SPORTACTIVITEIT // YOGA
Onder leiding van een deskundige lesgeefster
doen we rustgevende oefeningen.
We sluiten de les af met een meditatie
Uitv.: Irène Baele
€ 15.00
Wilgenhof
Poelstraat 1
T 09 230 44 00
Org.: KAV Merelbeke-Center &
Kwenenbos

VAN 8.30 TOT 10.30 UUR
ETEN EN DRINKEN // FEESTELIJK
ONTBIJT
Een feestelijk ontbijt ingericht door KVLV Schelderode en de Gezinsbond Schelderode/Melsen
met nadien mogelijkheid tot een wandeling.
Parochiaal Centrum Schelderode
Gaversesteenweg 518
T 09 362 91 36
Org.: KVLV Schelderode

VAN 04/05 TOT 29/06 // ELKE
WOENSDAG
VAN 20.00 TOT 21.30 UUR

01 // ZONDAG

VAN 14.30 TOT 18.00 UUR
TENTOONSTELLING // 10 de REUZENMEIFEEST: DE REUZEN HEERSEN
OVER HET MUNTEPLEIN
Er zijn drie tentoonstellingen: “Het stond in
de gazet” (Ontmoetingscentrum), “1 mei:
hard labeur” (Oude Pastorij), “Meimaand =
Mariamaand” (Sint-Bonifatiuskerk). Er is ook
een koningsschieting op de staande wip door
de Koninklijke Schuttersmaatschappij “Ons
Vermaak”.
De Landelijke Steinerschool-Munte opendeurt
en daarnaast is er nog allerhande randanimatie
Munteplein 1
T 0475 85 63 56
merelbeke.be
Org.: De Muntenaar
Vanaf hier staan alle activiteiten
in chronologische volgorde

CURSUS OF WORKSHOP // EURITMIE NIEUWE LESSENREEKS
Een kennismakingscursus.
Uitv.: Griet Missinne
€ 70.00
Lokaal Dienstencentrum Wilgenhof
Poelstraat 34
T 09 210 71 67
Org.: Lokaal Dienstencentrum Wilgenhof

05 // DONDERDAG
VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

LEZING OF GESPREK // WETENSCHAP
EN RELIGIE
Het is belangrijk om positie in te nemen en
duidelijk te maken dat atheïsme een volwaardige levensbeschouwing is, ook omwille van de
huidige maatschappelijke context.
Uitv.: dr. Jean-Paul Van Bendegem
€ 6.00
Gemeenschapscentrum ‘t Groenendal
Brandegems Ham 5
T 09 222 90 16
www.evolutietheorie.ugent.be
Org.: VormingplusVie-Merelbeke

07 // ZATERDAG

VAN 7.00 TOT 14.00 UUR
SPORTACTIVITEIT // FIETSTOCHTEN

12

OMLOPEN DER SCHELDE- EN ZWALMSTREEK
WSC Merelbeke organiseert fietstochten op
de weg (cyclo) en in het veld (VTT) die lopen
dwars doorheen de landelijke Schelde- en
Zwalmstreek. Er is voor elk wat wils, voor de
jeugd en voor de volwassenen en dit zowel voor
de geoefende als voor de minder geoefende
fietsers. Er zijn ruime bevoorradingen voorzien,
alsook douchemogleijkheid, bikewash en een
versnapering achteraf.
Uitv.: Wielertoeristenclub WSC Merelbeke VZW
€ 2.00
KTA-GITO
Potaardeberg 59
0477 49 92 68,
hugo.suy@telenet.be
http://www.cyclobike.be/kalenderkidszomer.htm

15 // ZONDAG
VAN 8.30 TOT 11.30 UUR
ETEN EN DRINKEN //
FAIRTRADEONTBIJT
Naar aanleiding van de dag van de fair trade
en om Merelbekes eerste verjaardag als
FairTradeGemeente te vieren, slaan de twee
Merelbeekse wereldwinkels de handen in
elkaar voor de organisatie van een fairtradeontbijt.
Uitv.: Oxfam wereldwinkels van Merelbeke
en Bottelare
tot 12 j.: € 3, volwassenen € 7
Graankorrel Schelderode
Gaversesteenweg 518
T 0498 08 64 84
bottelare@oww.be
Org.: Wereldwinkel Bottelare en Merelbeke (winkel Bottelare: Edelaredries 4, winkel Merelbeke:
Hundelgemsesteenweg 407)

Org.: WSC Merelbeke VZW

09 // MAANDAG

VAN 10.00 TOT 16.00 UUR
SPORTACTIVITEIT // FIETSEN
In samenwerking met KWB fietsen we naar het
bedevaartsoord Oostakker. We brengen een bezoek aan de grot en de basiliek. ‘s Middags gaan
we samen uit eten in een plaatselijke horecazaak.
Na de middag fietsen we terug naar huis.
Uitv.: Lucienne Crommelinck
Sportcomplex Ter Wallen
Sportstraat 1
T 09 231 09 26
Org.: KAV Merelbeke-Center & Kwenenbos

12 // DONDERDAG
VAN 9.30 TOT 16.00 UUR

16 // MAANDAG

SPORTACTIVITEIT // SPORTDAG 50+
Burensportdienst Schelde-Durme organiseert
samen met de sportdienst van Merelbeke een
sportdag 50+ op donderdag 12 mei 2011.
De activiteit gaat door in het sportcomplex ‘Ter
Wallen’, Sportstraat 1 - 3, 9820 Merelbeke.
U heeft de keuze tussen een halve of volledige
dag sporten.
Uitv.: Burensportdienst Schelde-Durme
€ 6.00 (€ 3,00 voor een halve dag)
€ 7,00 voor een koude schotel
Sportcentrum Ter Wallen
Sportstraat 1-3
T 09 210 34 00
sportpromotie@merelbeke.gov.be

ETEN EN DRINKEN // TOONMOMENT
DOEDELZAKKLAS MUZIEKATELIER
MET WIJNPROEVERIJ
Ondertussen zijn we al aan het achtste toonmoment van de doedelzakklas toe. Alle leerlingen
spelen voor u een selectie uit de liedjes die ze
de voorbije drie maanden geleerd hebben. Om
jullie helemaal in de sfeer van de Franse doedelzakstreek te brengen, volgt er aansluitend een
wijnproeverij met wijnen uit ‘Le Berry’.
Uitv.: Muziekatelier Merelbeke
Concert gratis, wijnproeverij € 15
Muziekatelier
Fraterstraat 212
Org.: Muziekatelier Merelbeke

VANAF 19.30 UUR
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16 // MAANDAG
17 // DINSDAG
23 // MAANDAG
24 // DINSDAG

22 // ZONDAG

VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
TOERISTISCH EVENEMENT //
OPEN MOLENDAG
Tussen 10 en 18 uur organiseert VVV-Merelbeke aan de Schelderodemolen een open
molendag met activiteiten voor jong en oud.
Om 10 uur start aan de molen een boswandeling van ongeveer 5 km met daarna gratis
aperitief voor de deelnemers.
Uitv.: VVV-Merelbeke
Schelderodemolen
Molenstraat 71
T 09 210 32 84
www.molenforum.eu

CURSUS OF WORKSHOP //
IK? JIJ? WIJ ... SAMEN!
Een cursus over omgaan met anderen
€ 150.00
De Tilk
Bergstraat 16
T 03 366 41 11, 03 366 55 69
info@dekei.be
www.dekei.be/site/index.php?q=node/37
Org.: De Kei

17 // DINSDAG
VAN 8.30 TOT 19.30 UUR
BEGELEIDE UITSTAP / RONDLEIDING
// DAGUITSTAP
We verkennen de stad der gulden sporen,
Kortrijk.
In de voormiddag brengen we een bezoek aan
de koffiebranderij ‘Grootmoeders koffie’ in Gullegem. Middagmaal in Kortrijk. Na de middag
geleid bezoek aan de stad. We sluiten af in het
shoppingcenter K. Rond 18.15 uur keren we
huiswaarts.
Uitv.: Christine Cottyn
€ 38.00, niet-leden betalen € 42
De drank ‘s middags aan tafel is niet in de prijs
inbegrepen.
T 09 230 91 67
Org.: KAV Merelbeke-Center & Kwenenbos

Optreden Meuris
uitgesteld tot oktober
Wegens medische problemen ziet Stijn Meuris zich genoodzaakt, met spijt in het hart,
het optreden Kwarts van 13 mei 2011 in het
jeugdcentrum uit te stellen. Natuurlijk is dat
niet enkel heel erg voor Meuris maar ook
een heel klein beetje voor ons, zijn schare
trouwe fans! Daarom komt Meuris helemaal
genezen terug in oktober! Meer informatie
daarover volgt in het infomagazine van
september. We wensen Meuris alvast veel
beterschap toe.

info@novusmerelbeke.be
www.novusmerelbeke.be
Org.: Novus Merelbeke

22 // ZONDAG

VAN 11.00 TOT 18.00 UUR
SPORTACTIVITEIT // BEKER VAN
BELGIË JEUGDMINIVOETBAL
Op de wedstrijddag van de jeugdfinales minivoetbal worden vier wedstrijden afgewerkt. Elke
wedstrijd duurt 4 x 13 minuten en na elke wedstrijd volgt meteen de huldiging van de winnaars
en verliezende finalisten.
11.00 u.: Finale beker van België -20
12.00 u.: Pauze
13.30 u.: Finale beker van België -15
15.00 u.: Finale beker van België -11
16.30 u.: Finale beker van België -17
€ 3.00
Sportcentrum Ter Wallen
Sportstraat 1-3

24 // DINSDAG

VAN 13.30 TOT 16.30 UUR
CURSUS OF WORKSHOP //
HOBBYNAMIDDAG
Je werkt verder aan een handwerk naar keuze.
Wie graag breit, maar uit eigen beweging niet
verder kan afwerken, kan tijdens de hobbynamiddag raad krijgen van ervaren breisters. We
maken het gezellig met een kopje koffie.
Uitv.: Frieda Wollaert
€ 2.00
St.-Jozefzaal
Oude Gaversesteenweg 24 a
Org.: KAV Merelbeke-Center & Kwenenbos

14

26 // DONDERDAG

juni

VAN 19.30 TOT 21.00 UUR

04/06 // ZATERDAG

SPORTACTIVITEIT // BETER BEWEGEN
Leuke, ontspannende bewegingsactiviteit.
€ 4.00
Parochiaal Centrum
Gaversesteenweg 518
T 09 362 91 36
Org.: KVLV Schelderode

VAN 14.00 TOT 1.00 UUR

FESTIVAL // WESTERN DAY
American Cars, Western shops, Workshops,
western-acts, Western games, randanimatie
Uitv.: diverse country-artiesten
Gemeentehallen
Kloosterstraat 32
T 0498 578 673,
Org.: bttrc vzw

29 // ZONDAG
VANAF 10.00 UUR
KAMPIOENENVIERING
Al onze Merelbeekse sportkampioenen worden
zondag 29 mei in de bloemetjes gezet. Woon je in
Merelbeke, of ben je aangesloten bij een Merelbeekse sportclub en ben je als eerste geëindigd
in één of andere officiële sportcompetitie, laat het
ons dan weten. Je wordt tijdens de kampioenenviering even in de bloemetjes gezet, je krijgt een
trofee of aandenken en je kan achteraf deelnemen aan de receptie om kennis te maken met de
andere kampioenen.
Uitv : Gemeentelijke sportraad Merelbeke, in samenwerking met Gemeentebestuur Merelbeke.
Dienst sport en recreatie
Sporthal ‘Ter Wallen’
Sportstraat 1
9820 Merelbeke
T 09 210 34 00
sportpromotie@merelbeke.gov.be
www.merelbeke.be

VAN 03/03 TOT EN MET 30/06
ELKE DONDERDAG VAN 11.00 TOT 12.00 UUR

SPORTACTIVITEIT //
TURNEN IN ‘HET WILGENHOF’
Elke donderdag vanaf 11 uur verwachten wij
iedereen die op een aangepaste manier wil
bewegen: op een beetje muziek, niet al te hevig,
afgestemd op onze leeftijdsgroep (65+’ers). Wij
houden rekening met ieders kunnen en niveau.
Dienstencentrum Het Wilgenhof
Poelstraat 37
T 09 210 71 67
Org.: Dienstencentrum Het
Wilgenhof

VAN 2/2 TOT EN MET 29

/6

ELKE WOENSDAG VAN 17.00 TOT 19.00 UUR

29 // ZONDAG

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
CURSUS OF WORKSHOP // DANSDAG
INTERNATIONALE VOLKSDANS
Wijnand Karel is een Nederlandse dansdocent die ons op een aangename en didactisch
verantwoorde wijze andermaal een aangename
dansdag zal bezorgen met oog voor stijl maar ook
dansplezier
Wijnand Karel
Tateljeehuis
Lembergsesteenweg 62
T 09 232 53 27
tateljee@hotmail.com
Org.: Tateljee

SPORTACTIVITEIT //
KIDS ROLLER SPECIAL
Wekelijkse inline skating voor kinderen in de gemeentehallen, met als doel techniekverbetering
en training van de uithouding.
Gemeentehallen
Kloosterstraat 26
T 0496 89 14 71
cursussen@BelgianInlineCenter.be
http://BelgianInlineCenter.be
org.: Belgian Inline Center

Meer tips op UiTinVlaanderen.be
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SuperVlieg Victor D.
gevonden in Lemberge!
zie www.supervlieg.be
Victor D. in het straatbeeld door Lies Van den Hende
Deze jonge startende kinderboekillustratrice tekende de prachtige prenten bij ons
SuperVliegverhaal en schreef het boekje ‘Circus nooit gestipt, het geheime vliegleven van Victor D.’
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ontdek het hele verhaal in de bib en beleef het op 25 april in Lemberge

“Mijn
grootste
droom is, dat ik kan blijven dromen en dat ik keer op keer
meer
info: www.supervlieg.be
mijn ideeën zal kunnen verwezelijken, opdat ze zowel mij als anderen
zouden kunnen ontroeren. En dat mijn sprookjes dieren –en mensjes verder
zullen leven in telkens een nieuw verhaal. En ook wil ik een sleuteltje zijn
naar de deur waar de kinderen nog mogen spelen en fantaseren in een
wereld vol wonderen.”
Lies Vandenhende – illustratrice

