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Het najaar wenkt! En dat betekent dat 
een gloednieuw activiteitenaanbod 
wacht om door jou ontdekt te worden. 
We presenteren je ook dit seizoen 
boeiende lezingen, workshops en 
cursussen die je blik verruimen. Ze 
staan in deze brochure te blinken per 
thema. Helemaal achteraan bundelen 
we de activiteiten in een handig 
overzicht. Zo vind je makkelijk je weg 
doorheen ons aanbod. 

Je kan rekenen op de terugkeer van 
enkele gekende reeksen, maar we 
hebben ook wat nieuws voor jou in 
petto: denk aan een festival rond 
ecologie en een lezingenreeks 

 

Over ons
Avansa regio Mechelen versterkt 
en verbindt volwassenen via 
diverse projecten en vormingen. 

We zijn actief in twaalf gemeenten 
in de Mechelse regio: Bornem, 
Puurs-Sint-Amands, Willebroek, 
Mechelen, Bonheiden, Sint-
Katelijne-Waver, Putte, Duffel, Lier, 
Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-
Berg.

Met Avansa het najaar in

over Oorlog & Vrede. We nemen dit 
najaar ook tijd om stil te staan bij 
rouw en verlies en blikken terug op 
enkele geslaagde lente-activiteiten. 
Wie graag deelneemt aan een 
computercursus, helpen we op weg 
met een handige legende. En dat is 
niet alles: maar da’s aan jou om te 
ontdekken! 

Ontmoeten en leren van en met elkaar 
doet deugd. Doe je mee? Duik samen 
met ons het najaar in! 

Ria Van Asch 
Coördinator



Zorgen 
voor jezelf 
en elkaar 
Zorgen voor jezelf en elkaar, ook daar 
wil Avansa je in versterken. We zetten 
in op ontmoeting en verbinding 
met onszelf én de mensen om ons 
heen. Zo bouwen we met z’n allen 
aan een meer zorgzame en warme 
samenleving.

4
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De route naar 
vriendschap
Samen doorbreken we de 
stilte rond eenzaamheid
Vrienden maken en houden, hoe doe 
je dat? En hoe kunnen we de stilte 
rond eenzaamheid doorbreken? Geen 
makkelijke vragen, rond een thema 
dat nog weinig zichtbaar is in onze 
samenleving. Twaalf deelnemers 
gingen met ons de uitdaging aan. 
Ze deelden hun verhalen over 
eenzaamheid, die we afgelopen lente 
in enkele improvisatiescènes goten. 
De deelnemers presenteerden daarna 
de verhalen op een toonmoment en 
gingen erover in gesprek met een 
publiek van intimi en familie.  
Het werd een waardevolle namiddag, 
waarop we samen oplossingen 
zochten om meer ontmoeting en 
verbinding waar te maken.

Werken rond een beladen thema hoeft 
niet altijd zwaar of serieus te zijn. 
We startten de bijeenkomsten van 
‘De route naar vriendschap’ telkens 
met enkele bewegingsoefeningen 
en spelletjes om het ijs te breken. 
Het duurde niet lang of de sfeer zat 
telkens helemaal goed. 

Herkenbare thema’s zoals stress, 
eenzaamheid en zelfzorg meer 
zichtbaar maken, ook daar gaan we bij 
Avansa voor. Dit najaar stellen we het 
thema ‘Rouw en Verlies’ centraal. Ook 
rond opvoeding en zelfzorg leren we 
dit najaar van en met elkaar. 



Leven met gemis 
na overlijden

Wanneer een dierbare komt te 
overlijden, verandert je leven. Het 
rouwproces dat hierop volgt kent 
geen grenzen en gaat gepaard met 
allerlei (intense) emoties. Omgaan 
met rouw en verlies kan dan ook 
erg moeilijk zijn. Deze lezing is er 
voor iedereen die recent of minder 
recent een dierbare verloren heeft 
of simpelweg interesse heeft.

 do 08/09 - 19-22.00 u.
 Gratis
 Stedelijke Rouwaula, 
Ziekebeemdenstraat 4, Mechelen

• Meer info & inschrijven? Stuur voor vr 02/09 
een e-mail naar m.vandekeybus@gmail.com 
of jeroen.stroobants@pnmechelen.be.

Rouw & 
Verlies
Het verlies van een dierbare kan 
je niet zomaar wegduwen. Dit jaar 
stellen we samen met Palliatief 
Netwerk Mechelen, Contempo 
en Stad Mechelen een troostend 
programma voor om rouw en verlies 
bespreekbaar te maken.

Traject Rouwzorg

Is je houvast in het leven weg? 
Herken je eenzaamheid en verdriet, 
vergeetachtigheid, slaapproblemen, 
weinig eetlust, schuldgevoelens, 
machteloosheid of onbegrip? 
In een gesloten, kleine groep 
van lotgenoten bieden we een 
veilige plaats waar jij jouw 
verhaal kan doen. We begeleiden 
en ondersteunen je bij de 
veranderingen die verlies met zich 
meebrengt. 

 do 22/09, 6, 20/10, 10, 24/11 en 15/12
 Gratis
 May Vandekeybus
 DC De Rooster,  
Klein Begijnhof 16, Mechelen

• Meer info & inschrijven? Contacteer 
begeleidster May Vandekeybus voor 16/09 via 
m.vandekeybus@gmail.com of 03 666 72 90. 

Praatcafé 

Ontmoet je graag lotgenoten in 
rouw om ervaringen mee te delen? 
Je bent welkom voor een open 
gesprek of luisterend oor. Meer 
info: contacteer Jeroen via jeroen.
stroobants@pnmechelen.be
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Opvoeding
Welke opvoedingsvraagstukken leven 
er in de Mechelse regio? Dat is het 
uitgangspunt voor onze programmatie 
van lezingen en workshops over 
opvoeden.  

We organiseren onze opvoedings-
activiteiten samen met de Mechelse 
Opvoedingswinkel, Huis van het Kind 
Mechelen, Gezinsbond Mechelen, CM 
en De Voorzorg.

Samen beslissen 
Onderhandelen met kinderen

Of het nu de boterhammen zijn, 
de schermtijd of het uur om thuis 
te komen: verschillende meningen 
binnen een gezin zijn heel erg 
normaal. Dit verschil mag er zijn 
en kan zelfs tot overeenstemming 
leiden. Hoe je dat doet, ontdek je 
tijdens deze interactieve vorming. 
Met een concreet stappenplan 
bij de hand, leren we jou samen 
met jouw gezinsleden snel tot een 
beslissing te komen. 

 di 11/10 - 19.30-22.00 u.
 Gratis
 Bart Libbrecht 
 Online 

Nieuwe Autoriteit 
Voor ouders van pubers 

Het ‘Nieuwe Autoriteitsconcept’ 
stelt ouders en opvoeders in 
staat om effectief om te gaan met 
agressief of zelfdestructief gedrag 
van hun kinderen. Els Verschueren 
licht tijdens dit webinar de 
uitgangspunten en principes van 
dit concept op een heldere manier 
toe. Er is ook voldoende tijd om aan 
de slag te gaan met jouw vragen en 
voorbeelden. 

 di 22/11 - 19.30-22.00 u.
 Gratis
 Els Verschueren
 Online 
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Samen 
Veerkrachtig
10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid
Van 1 tot 10 oktober zetten we in 
Vlaanderen het belang van geestelijke 
gezondheid in de kijker. Het doel? 
Mentaal welbevinden en psychische 
kwetsbaarheid bespreekbaar maken. 

2022 staat in het teken van kracht: we 
nodigen iedereen uit om positief naar 
zichzelf te kijken, de eigen krachten 
te ontdekken en elkaar te versterken. 
Avansa bracht voor de zomer partners 
uit de regio samen om hen te inspireren 
met tips voor projecten en activiteiten 
die aansluiten bij het thema. Op de 
website samenveerkrachtig.be vind je 
een overzicht van de activiteiten over 
heel Vlaanderen, en dus ook in de 
gemeenten van onze regio. 
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Duurzaam
Samen ontdekken we hoe we bewuster 
kunnen omgaan met mobiliteit, 
wonen, consumeren en eten. Geniet 
met ons te voet of op de fiets van de 
natuur, het samenzijn en leer intussen 
op welke manier jij je steentje kan 
bijdragen. Want zelf stappen zetten 
naar een duurzame levensstijl is niet 
enkel goed voor de planeet, maar ook 
voor jezelf! 

Herken je op de volgende 
pagina’s dit bijtje? Dat 
betekent dat de activiteit 
deel uitmaakt van het ecologie 
festival Natuurlijk Natuurlijk.

9
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Proef de 
natuur op 
je bord!
Bij Avansa hebben we oog voor onze 
planeet en de draagkracht ervan. Zo 
ontdekken we samen hoe je bewuster 
kan omgaan met consumeren en eten. 
Eind mei trokken we natuurgebied het 
Mechels Broek in en verdiepten ons 
in de basis van het wildplukken. De 
natuur dichtbij heeft meer te bieden 
dan je denkt! 

Kriebelt het om deze herfst een 
wandeling te combineren met het 
respectvol oogsten van planten 
voor eigen gebruik? Ann De Belder 
van Voedselbos het Wij-lannd deelt 
enkele tips en basisregels voor het 
wildplukken. Smakelijk! 

• Ben je niet zeker of de plant eetbaar 
is? Laat de plant staan. Pas ook op 
met lookalikes!  

• Pluk nooit zeldzame of beschermde 
planten, zie: Rode lijst met 
beschermde planten in België 
(Wikipedia). Pluk ook niet in zeldzame 
natuurgebieden of -reservaten.   

• Neem enkel de delen van de plant 
die je nodig hebt en laat minstens 
twee derde van de begroeiing staan. 
Neem waar mogelijk een klein deel 
van de steel en laat de sterkste 
planten staan.  

• Zorg voor het juiste plukmateriaal: 
neem een klein mesje of schaartje 
mee. Voor wortels gebruik je een 
gekarteld schepje.  

• Opgelet: wilde planten kunnen 
parasieten bevatten. Maak je wilde 
planten dus schoon voor gebruik. 
Kook bij twijfel je planten minstens 
10 minuten op 60°, 5 minuten op 80° 
of 1 minuut op 100° C. 

Ook dit najaar hebben we een reeks 
boeiende activiteiten in petto waarbij 
de natuur in al haar facetten centraal 
staat. Neem een kijkje vanaf p. 12
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Obsidentify
Herken de natuur in één klik!  

De gratis app Obsidentify vertelt 
je in één klik welke plant of welk 
dier je voor je lens hebt. Door de 
app te gebruiken, draag je ook je 
steentje bij aan het beschermen 
van de natuur. Onderzoekers 
gaan aan de slag met jouw 
waarnemingen, die verschijnen 
op waarnemingen.be.  
 
Opgelet: gebruik apps als deze 
ter ondersteuning, maar neem 
de info niet aan zonder te 
dubbelchecken.  



M-Fair
Mechelen organiseert op zondag 9 
oktober opnieuw een live-editie van 
M-Fair. Het thema van deze editie 
is Afrikaans textiel. Ontdek wat 
eerlijke en duurzame kledij is op een 
doorlopende markt met de mooiste 
en hipste ontwerpen. Er is ook een 
makersmarkt waar creatievelingen 
hun handgemaakte en originele 
objecten aanbieden. 

Je kan ook deelnemen aan tal 
van activiteiten. Denk aan gratis 
creatieve workshops zoals ‘Je eigen 
boterhamtasje’, ‘Afrikaanse trommels 
uit recyclagemateriaal’, ‘Upcycling 
van Afrikaans textiel’ en een demo 
eco-printing. Ook Avansa verzorgt 
naar goede gewoonte enkele leuke 
workshops. Ontdek het aanbod en 
schrijf je in via onze website.
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Natuurlijk 
Natuurlijk
Mechelen en Vilvoorde 
zetten ecologie centraal
Avansa en de huizenvandeMens slaan 
samen met lokale partners de handen 
in elkaar en organiseren een festival 
rond ecologie. Ontdek op de volgende 
pagina’s ons aanbod met inspirerende 
activiteiten!

Opgelet: de inschrijvingen voor deze 
activiteiten lopen via de website 
natuurlijknatuurlijk.be. We verwijzen je 
per activiteit ook door via onze website. 

Infosessie wasbare luiers

Een herbruikbare luier kan je 
zelf wassen en telkens opnieuw 
gebruiken. Maar hoe gaat dat 
praktisch in z’n werk? Tijdens deze 
info-avond krijg je een antwoord op 
al je prangende vragen over dit soort 
luiers. 

Ook de tweedehandsgeboortelijsten 
van Mic Mac Minuscule en de werking 
van de Babytheek komen aan bod.

 wo 14/09 - 19.30-21.30 u.
 Gratis
 Isabel Van Bergen 
 Babytheek Mechelen, 
Varkensstraat 9 B1, Mechelen 

Natuurlijk
Natuurlijk

13
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Achter de 
schermen van de 
Kringloopwinkel 
Een bezoek aan Cirkels

Tijdens dit bezoek achter de 
schermen van Cirkels ontdek je 
hoe kleding, meubels en andere 
spullen een tweede leven tegemoet 
gaan. Cirkels zamelt afgedankte, 
maar nog herbruikbare goederen in. 
Deze goederen worden gesorteerd, 
winkelklaar gemaakt en verkocht. 
Iedereen vindt er iets naar zijn/
haar smaak en budget. 

 do 13/10 - 19.30-21.00 u.
 Gratis
 Nils Meeus
 Kringloopwinkel Cirkels, Oude 
Baan 1F, Mechelen

Duurzame Mobiliteit 
Zorgeloos op de fiets door Mechelen

Wonen in de stad heeft een groot 
voordeel: alles is bereikbaar op 
fietsafstand. Maar wat als je zelf 
geen ruimte hebt om deze veilig te 
stallen? Misschien is een deelfiets 
dan de oplossing? Of zijn er ook 
andere opties? En biedt de stad 
veilige parkeerplaatsen aan voor de 
fiets? Fietsend bekijken en bespreken 
we verschillende deelsystemen 
én houden halt bij goede 
fietsopbergsystemen en andere 
nuttige fietstools in de stad. 

Wie zelf geen fiets heeft kan een fiets 
huren voor € 5. Mail daarvoor vooraf 
naar info@velovero.be.

 vr 23/09 - 10-12.30 u.
 € 5
 Veronique Matthees 
 Hoofdingang Vrijbroekpark, Ridder 
Dessainlaan 65, Mechelen
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Infosessie wasbaar 
menstruatiemateriaal 
Duurzaam Ongesteld

Ben je op zoek naar een manier 
om ‘duurzaam’ ongesteld te zijn? 
Isabel geeft je in deze infosessie 
een overzicht van alle materialen. 
Van wasbaar maandverband en 
inlegkruisjes tot menstruatiecups. 
Je mag alles eens betasten 
en bevoelen en ondertussen 
ongegeneerd vragen stellen.

 di 15/11 - 17.30-19.00 u.
 Gratis
 Isabel Van Bergen
 Kato Gâteaux, Korenmarkt 11, 
Mechelen

Zero-waste tour 
Op pad naar duurzame adressen in de stad

Ben je benieuwd om de nieuwste 
eco-vriendelijke adresjes, producten 
en duurzame helden van Mechelen 
te ontdekken? Eco-gids Emilia neemt 
je mee op pad naar verpakkingsvrije 
winkels, duurzame mode, natuurlijke 
verzorging, lokale producten en 
innovatieve projecten. De activiteit 
start met een korte eco-workshop bij 
Avansa, aansluitend volgt de geleide 

wandeling door de stad. Laat je 
inspireren! 

 za 19/11 - 10-13.00 u.
 € 5
 Emilia Cantero
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen
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De Geefkast  
Voor een warm en 
duurzaam eindejaar

Wanneer je thuis aan het opruimen 
slaat, ontdek je gauw hoeveel spullen 
er in huis zijn die je niet (meer) 
nodig hebt. Via onze Geefkast kan je 
iemand anders blij maken met jouw 
ongebruikte spullen; de perfecte 
manier om te delen met elkaar en 
de trend van overconsumeren om te 
buigen. Uiteraard ben je ook welkom 
om ‘ns te komen snuisteren tussen 
alle giften in de kast. Wie weet vind je 
er het ideale kerstcadeau? Zo maken 
we er samen een warmer en groener 
eindejaar van!

• De geefkast staat bij Avansa van 28 november 
tot 13 december. Je bent welkom tijdens onze 
openingsuren 

• Spullen schenken kan tot en met 7 december. 
• Let wel: wij selecteren de spullen die een 

plaatsje in de geefkast krijgen zorgvuldig. 
Alles moet in goede staat, proper en 
compleet zijn. 

• Overgebleven spullen schenken we weg.

Upcycling met kringwinkelschatten

Kopjes, boeken, fotokaders, textiel, 
kralen, … in alles schuilt het potentieel 
om er iets waardevols van te maken. 
Anneleen helpt je om mooie en 
bruikbare hebbedingetjes te maken 
van spullen die momenteel wachten 
op een tweede leven. Dat doen we in 
kringloopwinkel Cirkels, waar allerlei 

spullen een nieuw leven krijgen. Laat 
je fantasie de vrije loop en keer met 
mooie schatten terug naar huis!

 za 26/11 - 14-17.00 u.
 Gratis
 Anneleen Van Loo
 Kringloopwinkel Cirkels, Oude 
Baan 1F, Mechelen
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Warme 
Winteravonden
Om de koude maanden te overbruggen 
presenteren we ook deze winterperiode 
Warme Winteravonden: lezingen die je 
zullen verwonderen en activeren. 

We verwelkomen je dit jaar in de aula 
van Crescendo CVO, op wandelafstand 
van het station van Mechelen. De rode 
draad doorheen deze lezingreeks 
is natuur en klimaat. Deelnemen 
is gratis, maar inschrijven via 
Natuurpunt noodzakelijk. 

Natuur in een 
andere cultuur 

In het voorjaar van 2022 namen 15 
anderstalige nieuwkomers deel aan 
de reeks ‘Beleef de natuur’. Tijdens 
deze lezing geven de deelnemers 
je een inkijk hoe ze in hun cultuur 
kijken naar de natuur en omgaan 
met de natuur.  

 di 18/10 - 20-22.00 u.
 Gratis
 CVO Crescendo, Vaartdijk 86, 
Mechelen

De massa-extinctie 
van het antropoceen 

Extinction Rebellion is een 
internationale, activistische 
beweging die zich verzet tegen 
klimaatverandering en het verlies 
van biodiversiteit. Tijdens deze 
avond duidt de organisatie wat 
ze doen en waarom. Op weg naar 
uitsterven en wat eraan te doen!

 Di 15/11 - 20-22.00 u.
 Gratis
 CVO Crescendo, Vaartdijk 86, 
Mechelen

17
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Zijn fietsende 
vrouwen de redding?
De eerste drie maanden van 2022 
waren er al 166 fietsdoden op 
onze wegen. Geen fraai palmares. 
Met meer vrouwen in het beleid 
en op de fiets wordt het hopelijk 
anders. De fiets heeft zich in de 
geschiedenis immers al bewezen 
als vrijheidsmachine voor vele 
vrouwen. Met de actuele uitdagingen 
rond milieu en klimaat kunnen 
fietsende vrouwen en vrouwelijke 
beleidsmakers ons nu misschien wel 
de weg wijzen naar een ander en 
duurzamer mobiliteitsbeleid?

 di 20/12 - 20-22.00 u.
 Gratis
 Eva Van Eeno
 CVO Crescendo, Vaartdijk 86, 
Mechelen

Meer Warme Winteravonden? 

De Warme Winteravonden 
lopen door tot en met maart. 
Ontdek alvast de titels voor de 
voorjaarsactiviteiten via avansa-
regiomechelen.be/activiteiten
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Meer 
duurzame 
activiteiten 
Ook in gemeenten buiten Mechelen 
kan je terecht voor activiteiten rond 
duurzaamheid en gezondheid.  Van 
upcycling tot bijenwasdoeken maken: 
zorgen voor de planeet én jezelf was 
nog nooit zo leuk!

Maak kennis met een voedselbos en wildpluk

Een voedselbos is een vitaal 
ecosysteem dat door mensen is 
ontworpen naar het voorbeeld van 
een natuurlijk bos, met het doel 
voedsel te produceren. Zo’n bos 
herbergt een rijkgeschakeerde, snel 
toenemende biodiversiteit. Ann leidt 
ons rond door haar voedselbos in 
Keerbergen. Aansluitend maken 
we een korte wandeling door 
natuurgebied De Broekelei.  

Daar maken we kennis met de wereld 
van wilde, eetbare planten.

 do 22/09 - 13.30-16.00 u.
 € 15
 Ann De Belder
 WIJ-lannd, Spuibeekweg, 
Keerbergen

• Neem een bekertje mee om ter plaatse een 
drankje te proeven. We spreken af aan de 
Spuibeekweg 31 in Keerbergen, ongeveer 20 
meter na het rondpuntje. 19
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Een tweede 
leven voor je 
afgedankte kledij

Heb je achter in je kast nog een trui 
liggen die gekrompen is in de was, 
niet meer past of wat versleten is? 
Samen geven we hem een tweede 
leven! Ook met een versleten T-shirt 
met gaatjes kunnen we aan de slag. 
Is jouw kast net opgeruimd? Geen 
probleem! Anneleen zorgt voor een 
aantal goedkope exemplaren uit 
de kringloopwinkel samen met een 
boel lintjes, kantjes en knopen en 
andere leuke extra’s. Als je (een 
beetje) met naald en draad kan 
omgaan, ben je welkom in deze 
workshop! 

 di 11/10 - 19.30-22.00 u.
 € 12
 Anneleen Van Loo
 DC Het Lijsternest,  
Lijsternet 26, Putte

Suiker of lightproducten 
Zoete verleiding of misleiding?

Je zou verstomd staan als je wist welke 
voedingsmiddelen één of andere 
vorm van suiker of zoetstof bevatten. 
Ze zijn bijna onmisbaar geworden in 
de voedingsindustrie met de nodige 
gevolgen voor onze gezondheid. 
Lightproducten zouden minder suiker 
bevatten, maar is dat echt zo? Welke 
zoetstoffen kan je gebruiken zonder 
risico’s? Welke suikers kunnen we best 

vermijden? Na deze avond kan je een 
keuze maken voor veilig, gezond en 
lekker zoet. 

 di 15/11 - 19.30-22.00 u.
 € 5
 Kelly Van Meerbeeck
 DC Het Lijsternest,  
Lijsternet 26, Putte
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Maak je eigen bijenwasdoek

Bijenwasdoeken zijn het perfecte 
milieuvriendelijke en herbruikbare 
alternatief voor huishoudfolie en 
zilverpapier. Ze zijn mooi, ze zijn 
fleurig, en je kan ze zelf maken! 
Gebruik je bijenwasdoeken om 
boterhammetjes mee te nemen, 
een koek of wat fruit. Ze passen ook 
perfect over een kommetje om een 
restje eten te bewaren. Zero-waste 
expert Isabelle van Fleur & Fly leert 
je hoe je de doeken zelf kan maken. 

Je krijgt al het materiaal om drie 
bijenwasdoeken te maken. Gelieve 
een oude grote badhanddoek mee 
te brengen. Wie een oud strijkijzer 
heeft, mag dit meenemen.

 wo 07/12 - 19-21.00 u.
 € 21
 Isabelle Claes
 DC Het Lijsternest,  
Lijsternet 26, Putte
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Lezingen- 
reeksen 
Avansa, dat is ook samen onze blik 
verruimen over thema’s die leven in 
onze maatschappij. We leren je de 
wereld beter begrijpen en voeden je 
met boeiende en nieuwe inzichten. 
We leren bij door samen in gesprek  
te gaan. Wie zin heeft om iets nieuws 
op te steken, is bij ons dus aan het 
juiste adres.
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Lezingen die je 
blik verruimen
Ook onderwerpen die minder 
vanzelfsprekend of moeilijker te 
doorgronden zijn, gaan we tijdens 
onze lezingenreeksen niet uit de weg. 
We gaan samen in gesprek en leren zo 
met en van elkaar. 

Tijdens de lezing ‘Yaya na leki’ gingen 
Don Moussa Pandzou en Lieven 
Miquel Kandolo met elkaar en het 
publiek in gesprek over de strijd voor 
dekolonisatie en tegen racisme. 

Ook voor dit najaar programmeerden 
we met onze partners lezingen en 
gespreksavonden om duimen en 
vingers bij af te likken. Verwacht je in 
en rond Mechelen aan enkele bekende 
concepten en nieuwe reeksen die het 
ontdekken meer dan waard zijn! 

• Het Salon, vanaf p. 24

• Oorlog & Vrede, vanaf p. 26 

• In Perspectief, vanaf p. 28

• Op één uur wijzer, vanaf p. 32 

• Café Parole, vanaf p. 34



Het Salon
Zin om te proeven van kunst en 
cultuur? Avansa en GC ‘t Blikveld 
presenteren je op vrijdagen culturele 
lezingen. 

Opgelet: de inschrijvingen en 
betalingen voor deze reeks lopen 
via ‘t Blikveld. We verwijzen je door 
via onze website. Inschrijven kan 
ook rechtstreeks via blikveld.be/
activiteiten. Je kan enkel inschrijven 
voor de volledige reeks.  
Je betaalt dan € 24.

Wat nu? 

De twee laatste boeken van Chris 
De Stoop, Het Boek Daniel (2020) 
en Hemelrijk (2022), vormen het 
uitgangspunt van deze bijeenkomst. 
Chris De Stoop geeft vanuit de 
context van beide boeken mee 
hoe we als maatschappij omgaan 
met elkaar.  Hoe is het als je goed 
wilt doen maar kwaad aanricht? 
Wat is de nasleep van schuld en 
schaamte? Waarom is de ene mens 
minder mens dan de andere?  

 vr 21/10 - 10-12 u.
 Chris De Stoop
 Kunstencentrum ‘t Kranske,  
Dorp 112, Bonheiden

Cosi fan tutte 

Cosi fan tutte van Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756 - 1791) wordt beschouwd 
als één van de beste opera’s van 
Mozart. Het stuk wordt nog steeds 
opgevoerd in de 
grote operahuizen 
over heel de wereld. 
Silvia Bovens, 
musicologe en al 
meerdere malen te 
gast in Het Salon, 
leidt ons op een 
vlotte, onderbouwde 
manier door het 
verhaal. 
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Cosi fan tutte 

 vr 18/11 - 10-12 u.
 Silvia Bovens
 Kunstencentrum ‘t Kranske,  
Dorp 112, Bonheiden

Ötzi de ijsman
Maart 2022, grote zaal van ‘t Blikveld. 
Iedereen hing aan de lippen van Wim 
Van Riet. Hij vertelde aan de hand 
van sprekend beeldmateriaal over 
Ötzi, een mummie die meer dan 5300 
jaar oud is. Voor wie er toen niet bij 
kon zijn, vertelt Wim opnieuw het 
verhaal achter de vondst van deze 
bijzondere ijsmummie.

 vr 16/12 - 10-12 u.
 Wim Van Riet
 Kunstencentrum ‘t Kranske,  
Dorp 112, Bonheiden
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Oorlog & 
Vrede
Een vierluik over fragiliteit, 
mensen en hoop

Op 7 oktober 2022 kent België al 
78 jaar, 1 maand en 5 dagen geen 
oorlog meer. Dit is iets om bij stil te 
staan. Met het vierluik ‘Oorlog en 
Vrede’ denken we na over wat oorlog 
is en hoe we de vrede hier kunnen 
bewaren.  

Deze lezingenreeks is een organisatie 
van Vrijzinnig Centrum De Schakel 
Mechelen, Vermeylenfonds Mechelen, 
Vrijzinnig Centrum De Penseur, 
Humanistisch verbond en Avansa. 

Grootmachten 
versmachten 
Noam Chomsky’s 
vredesboodschap

Noam Chomsky is een Amerikaans 
taalkundige, filosoof, mediacriticus 
en politiek activist. Zijn kritische 
kijk op de wereldpolitiek is uniek 
en stemt tot nadenken. Chomsky-
kenner Marc Van Camp vertelt u er 
deze avond meer over.

 do 22/09 - 20-21.30 u.
 Gratis
 Marc Van Camp
 Vrijzinnig Centrum De Schakel, 
Steenweg 32, Mechelen

Was vroeger alles 
beter? 
Oorlog en vrede door 
de eeuwen heen

De meeste mensen deugen, zo 
blijkt. Hoe komt het dan dat 
doorheen de geschiedenis van de 
mensheid oorlog geen uitzonderlijk 
fenomeen is?

 do 03/11 - 20-21.30 u
 Gratis
 Christophe Busch
 Vrijzinnig Centrum De Schakel, 
Steenweg 32, Mechelen
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Muziek in tijden 
van oorlog

“Muziek verzacht de zeden.” Het 
is een vaak gehoorde uitspraak. 
Maar ook het tegenovergestelde 
bestaat: doorheen de geschiedenis 
is er heel wat muziek geschreven 
die oorlogstaferelen weergeeft. 
Muziek werd ook ingezet voor 
propagandadoeleinden en musici 
kozen voor politiek opportune 
stellingnames. We nemen een duik 
in deze wondere wereld van muziek 
in tijden van oorlog. 

 do 27/10 - 20-21.30 u.
 Gratis 
 Wannes Vanderhoeven
 Zaal Offendonk, Den Haes 8, 
Sint-Katelijne-Waver

Weg van oorlog! 
Op naar een betere wereld

‘Een cultuur van vrede’ is een 
concept gepromoot door de 
Verenigde Naties. Het gaat om een 
integrale aanpak die gewelddadige 
conflicten moet voorkomen door 
middel van duurzame economische 
ontwikkeling, mensenrechten, 
participatie, tolerantie, de 
vrije stroom van informatie en 
ontwapening. Volgens Vrede vzw is 
een andere wereld mogelijk. Ludo 
De Brabander verduidelijkt deze 
avond zijn droom.

 do 17/11 - 20-21.30 u.
 Gratis
 Ludo De Brabander
 Vrijzinnig Centrum De Schakel, 
Steenweg 32, Mechelen
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In Perspectief
De lezingen van In Perspectief 
verruimen je blik en plaatsen feiten in 
een ander daglicht. 

Opgelet: vanaf dit najaar gaan de 
lezingen en inschrijvingen door 
bij Avansa. We pasten ook de 
deelnemersprijs aan. Je betaalt nu per 
lezing € 5/1. 

Over ongelijkheid

Of we dat nu graag hebben of 
niet: de dikte van je portefeuille 
bepaalt maar al te vaak je plek 
in onze samenleving. Financiële 
ongelijkheid is ook in België een 
cruciaal probleem. Tijdens deze 
lezing brengt Geert Schuermans 
naast recent cijfermateriaal 
een stand van zaken over deze 
ongelijkheid. Hij doet dat op een 
manier die iedereen aan het 
denken ‘moet’ zetten. Hij kaart 
de grote problemen aan, en stelt 
oplossingen voor.

 wo 21/09 - 10-11.30 u.
 Geert Schuermans
 € 5/1 of 2 Koekoeks
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, 
Mechelen

Op zoek naar  
Hildegard van Bingen

“Een vrouw die veel afweet van 
geneeskunde, een geheimtaal 
ontwikkelt en muziek componeert. 
Neen, het gaat hier niet om een 
hedendaagse vrouw, maar om 
Hildegard van Bingen (1098-
1179), abdis en mystica die in de 
twaalfde eeuw leefde in een Duits 
benedictinessenklooster.”  
(Kerk & Leven) 

Dirk Huyghe was ruim dertig jaar 
grafisch redacteur en coördinator bij 
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Op zoek naar  
Hildegard van Bingen

De Standaard. Veel van zijn inspiratie 
vond hij bij deze invloedrijke 
kloosterlinge. Verwacht je niet 
aan een gewone lezing, maar aan 
een zoektocht met muziek, grote 
grafische werken en onverwachte 
wendingen. 

 wo 05/10 - 10-11.30 u.
 Dirk Huyghe
 € 5/1 of 2 Koekoeks
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen

Consumeren als konijnen 
De mythe van de overbevolking doorprikt

Overbevolking is een thema 
dat al eeuwen aanleiding geeft 
tot dramatische metaforen en 
beeldspraak. Ook vandaag beroert 
het de gemoederen. Je hoort vaak 
dat overbevolking wordt gelinkt aan 
klimaatontwrichting. Maar dat is 
niet helemaal juist, zegt demografe 
Soumaya Majdoub: “We horen 
voortdurend dat we met te veel zijn 
en dat we te veel consumeren. Maar 

wie die ‘wij’ is en waarom we te veel 
consumeren, komt nergens terug.” 
Soumaya deelt haar inzichten met 
ons. Ze maakt ook tijd voor jouw 
vragen over dit onderwerp. 

 wo 19/10 - 10-11.30 u.
 Soumaya Majdoub 
 € 5/1 of 2 Koekoeks
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen
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Mensen en spullen voor het leven 
Een kijk op circulaire en sociale economie

Voor de werking van 
tweedehandswinkels Cirkels gaan 
circulaire en sociale economie 
hand in hand. Zorg dragen voor 
onze leefomgeving door spullen, 
materialen en grondstoffen te 
hergebruiken, houdt geen steek 
zonder ook zorg te dragen voor 
de mensen die daarin leven. Hoe 
worden goederen geselecteerd,  
wie bepaalt de prijs? Welke mensen 
(mogen) werken in de sociale 

economie, hoe worden ze 
begeleid? En hoe kan jij je 
steentje bijdragen aan een 
duurzamer Mechelen? Je 
ontdekt het tijdens deze 
lezing!

 wo 09/11 - 10-11.30 u.
 Stefanie Van Hoof
 € 5/ 1 of 2 Koekoeks
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, 
Mechelen
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Kinderen en strips

Graphic novels delen nu de 
boekenplanken met romans en 
staan zij aan zij met klassiekers 
op leeslijsten, van het middelbaar 
tot de universiteit. Strips zijn 
musea binnengeslopen en voor 
originele platen telt men grote 
sommen neer. Toch lijkt het alsof 
kinderen, lang hét doelpubliek van 
stripmakers, nu vaak uit beeld zijn 
verdwenen in deze beeldverhalen. 
Drie onderzoekers van het COMICS-
project aan de UGent zoomen 
tijdens deze lezing in op de band 
tussen het kind-zijn en strips en de 
rol van kinderen in beeldverhalen.

 wo 23/11 - 10-11.30 u.
 Eva Van de Wiele, Maaheen 
Ahmed, Benoit Crucifix

 € 5/ 1 of 2 Koekoeks
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen

River Clean Up

Veel van ‘s werelds rivieren en 
stromen hebben helaas ernstig 
te lijden onder vervuiling, waarbij 
plastic een van de grootste 
boosdoeners is. Eens het plastic in 
onze oceanen terechtkomt, is het 
buiten het bereik van inzameling 
en recycling. Daarom moeten we 
de toevloed naar de oceaan zo 
veel mogelijk beperken door het 
afval te onderscheppen voor het 
daar aankomt. En dat is waar het 
project River Clean up voor gaat. 
Ontdek tijdens deze lezing hoe deze 
organisatie te werk gaat om onze 
rivieren en hun oevers te bevrijden 
van zwerfvuil.

 wo 07/12 - 10-11.30 u.
 € 5/ 1 of 2 Koekoeks
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen
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Op één uur 
wijzer
Het concept is eenvoudig: we 
starten elke bijeenkomst met een 
kort en toegankelijk videocollege 
van de Universiteit van Vlaanderen. 
Inspirerende sprekers laten je 
kennismaken met de wetenschap 
achter boeiende vragen. Na het college 
krijg je de kans om je vragen over het 
onderwerp te stellen aan een expert. Na 
exact 1 uur ronden we af en garanderen 
dat je ‘wijzer’ naar huis gaat.  

Deelnemen is gratis. Je kan 
inschrijven via 
de lokale bib of 
Avansa, maar dat 
is niet verplicht. 

Kan een democratie 
bestaan zonder 
kapitalisme?

Communisme... het klinkt mooi: 
iedereen werkt zo hard als hij of zij 
aankan en neemt wat hij of zij nodig 
heeft. Maar: zijn er communistische 
landen die democratisch zijn? 
Kan dat? Of zijn communisme en 
democratie onverzoenbaar?  

 za 17/09 - 14-15.00 u.
 Kamil Bernaerts
 Gratis
 Het Predikheren, Goswin de 
Stassartstraat 88, Mechelen

Kan je sterven van 
teveel suiker? 

Hoeveel slagroomtaarten, repen 
chocolade, kilo’s chips kan je eten 
tot je er letterlijk bij neervalt? Prof. 
dr. Chantal Mathieu krijgt in het UZ 
van Leuven dagelijks mensen over de 
vloer die lijden aan de gevolgen van 
teveel suiker eten en er op termijn 
aan kunnen sterven: mensen met 
diabetes.

 vr 23/09 - 19-20.00 u.
 Prof. Bart Van der Auwera
 Gratis
 Bibliotheek Putte, 
Gemeenteplein 1, Putte
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Bestaan buitenaardse 
wezens?

Professor Kolenberg is astronoom 
en berekent en bedenkt op 
een rationele manier waar er 
buitenaardse wezens kunnen 
bestaan. Maar wees gewaarschuwd: 
na het zien van dit college zal je 
je bijzonder nietig voelen. Je zal 
beseffen dat je niet meer bent dan 
één zandkorrel... 

 do 20/10 - 19.30-20.30 u.
 Prof. em. Jean Pierre Degreve
 Gratis
 Bibliotheek Berlaar, Dorpsstraat 
84, Berlaar

Ben jij een digitale 
dinosaurus?

Zie jij de bomen door het grote 
mediabos nog? Is je smartphone 
een verlengstuk van je arm? 
Doe jij alles online? Of heb je 
het gevoel dat je niet meer mee 
bent? De digitale wereld evolueert 
razendsnel, dat staat vast. Prof. 
dr. Ilse Mariën vertelt hoe jij die 
digitale revolutie overleeft.

 za 29/10 - 14-15.00 u.
 Prof. Dimokritos Kavadia
 Gratis
 Het Predikheren, Goswin de 
Stassartstraat 88, Mechelen

Hoeveel migranten 
zijn er in België?

Het wordt regelmatig gezegd aan 
de (virtuele) toog. Maar wat is er 
van aan? Hoeveel buitenlanders 
zijn er écht in België? Professor 
en demograaf Patrick Deboosere 
(VUB) legt uit wat het verschil is 
tussen een buitenlander en een 
migrant, wie “nieuwe Belgen” 
zijn en wat “Belgen met een 
migratieachtergrond” betekent.  

 vr 18/11 - 19-20.00 u.
 Prof. Patrick Deboosere
 Gratis
 Bibliotheek de Fé, Kardinaal 
Mercierplein 6, Lier
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Café Parole 
Café Parole staat voor boeiende 
lezingen door deskundigen over een 
actueel thema. 

We organiseren deze lezingen met 
Vrijzinnig Centrum De Schakel 
in samenwerking met Vrijzinnig 
Mechelen, het Humanistisch Verbond 
en het Vermeylenfonds.  

Wat maakt ons 
gelukkig?

Wat maakt ons gelukkig, of 
juist ongelukkig? Zoekt de hele 
wereld naar geluk, of is het 
een westerse karaktertrek? 
Auteur en Knack-journalist 
Jan De Deken reisde naar elf 
uithoeken op zes continenten 
om het uit te zoeken. Is het 
leven een feest of eerder een 
tachtig jaar lange poging tot 
zelfacceptatie? Je komt het 
tijdens deze avond te weten. 

 do 08/12 - 20-22.00 u.
 Gratis
 Jan De Deken
 Vrijzinnig Centrum De 
Schakel, Steenweg 32, 
Mechelen
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Samen- 
leven in 
diversiteit 
Avansa zet in op activiteiten die 
ontmoeting en uitwisseling stimuleren 
tussen mensen van verschillende 
culturen in onze superdiverse 
samenleving. Daarnaast willen we 
met ons aanbod ook tegemoetkomen 
aan de nood van anderstaligen aan 
oefenkansen Nederlands. 

35
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Nederlands 
leren in Lier
Wie Nederlands wil leren in Lier, was 
op 17 juni aan het juiste adres bij 
bibliotheek de Fé. Via een infomarktje, 
rondleidingen en een tentoonstelling 
kwamen anderstaligen alles te weten 
over de verschillende mogelijkheden 
om Nederlands te oefenen. Ook 
onze leesgroep voor anderstaligen, 
De Leeswereld, was van de partij. 
Bezoekers konden deelnemen aan een 
proefsessie om kennis te maken met 
de leesgroep en de werking ervan.  

Ben jij of ken jij iemand die op zoek 
is naar oefenkansen Nederlands? 
Op onze website bundelen we alle 
initiatieven in de regio via avansa-
regiomechelen.be/samenleven-in-
diversiteit. Op pagina 38 ontdek je de 
Leewerelddata voor dit najaar. 

© Jan Weynants 
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Welkomapp 

Ben je of ken je iemand die 
nieuw is in Mechelen? Download 
dan gratis de Welkom-app 
Mechelen. Met deze smartphone-
app vind je in verschillende talen 
snel informatie over vrije tijd, 
gezondheidszorg, wonen, leren en 
leven in Mechelen.  

Meer weten? Geef een seintje via 
welkom-app@mechelen.be of 
neem een kijkje op mechelen.be/
welkom-app.   



Gluren bij 
de buren
Wie zijn de nieuwkomers in onze 
gemeente? Welk aandeel hebben zij 
in de bevolking van Sint-Katelijne-
Waver? Wie zich dit afvroeg, kwam op 
29 maart niet enkel interessante cijfers 
en informatie over het integratiebeleid 
te weten. Het Davidsfonds liet geboren 
en getogen inwoners immers ook 
kennis maken met hun nieuwe buren. 
Ze vertelden hun verhaal, waarom 
ze naar hier kwamen en hoe ze 
zich hier voelen. Uiteraard konden 
enkele zelfgemaakte hapjes uit alle 
windstreken niet ontbreken op deze 
gezellige ontmoetingsavond! 

Avansa en het Agentschap Integratie 
en Inburgering zetten volgend jaar 
alvast terug mee hun schouders onder 
dit geslaagde initiatief.  

Meer weten over activiteiten waarbij 
ontmoeting en samenleven in 
diversiteit centraal staan? Neem een 
kijkje op onze website via avansa-
regiomechelen.be/samenleven-in-
diversiteit

In de kijker
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De Kunst van het Verzet 
Hoe medestander zijn in de antiracismestrijd?

Racisme en uitsluiting zijn 
mechanismen die onze samenleving 
als geheel ondermijnen. Indien je in 
de racismestrijd een betrouwbare 
medestander wil zijn, vraagt dit dan 
ook een sterk positiebewustzijn, 
de bereidheid om je eigen 
denkpatronen en onbewuste 
handelen te gaan verkennen en de 
wil om gebruik te maken van je eigen 
macht en verantwoordelijkheid. Ieder 
van ons kan op zijn eigen leef- en 
werkplek, in de eigen vereniging, 

comité of bestuur verandering 
teweegbrengen. In dit programma 
zoeken we naar welke eigen én 
gedeelde mogelijkheden we hebben 
om hier mee aan de slag te gaan. 

 do 13, 27/10, 10 en  
24/11 - 19-22.00 u.

 Lieve D’haese en Byza Yilmaz
 Motief, Belgradestraat 80, 
Mechelen

• Meer info & inschrijven:  
www.motief.org/vormingen

De Leeswereld  
Babbelen over boeken

Wil je graag Nederlands oefenen en 
lees je graag? Dan is de Leeswereld 
iets voor jou! Samen lezen en 
bespreken we Nederlandstalige 
boeken. De bijeenkomsten gaan 
door in de bibliotheek, om de 2 
weken op donderdagnamiddag. 
Deelnemen is gratis. Opgelet: je 
moet minstens NT2-niveau 2.2 
behaald hebben. 

 do 15, 29/09, 13, 27/10, 10, 24/11,  
8 en 22/12 - 13-15.30 u.

 Gratis
 Anna Van Ginderen
 Bibliotheek de Fé, Kardinaal 
Mercierplein 6, Lier

• Meer info & inschrijven: lier.bibliotheek.be/
de-leeswereld
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Iedereen 
aan boord  
Iedereen aan boord, ook daar gaan we 
met Avansa voor! We doen dat onder 
andere door thema’s aan te raken die 
moeilijker te doorgronden of minder 
vanzelfsprekend zijn. We leren bij 
over wat onbekend is en zetten onze 
vooroordelen aan de kant door samen 
in gesprek te gaan. Want samen naar 
beter gaan, kan alleen met iedereen 
aan boord. 

39
©

 A
va

ns
a 

re
gi

o 
M

ec
he

le
n 

- D
av

id
 L

eg
rè

ve



Inspiratiedag 
voor partners
Wist je dat Avansa zich ook inzet 
voor partners in de Mechelse regio? 
We werken niet enkel samen voor 
onze projecten en vormingen, maar 
inspireren organisaties ook met 
onze praktijken en belevenissen van 
deelnemers. Op woensdag 8 juni 
brachten we onze partners samen rond 
het thema ‘Iedereen aan boord’.  We 
stelden twee projecten voor waarbij 
digitale vaardigheden, ontmoeting 
en storytelling centraal staan. Het 
was een boeiend en fijn weerzien 
met medewerkers van socioculturele 
organisaties en gemeentebesturen uit 
onze regio. 
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We bundelen alle info voor 
onze partners op onze website 
via avansa-regiomechelen.be/
samenwerken. Via de partnerpagina 
kan je ook inschrijven voor een 
nieuwsbrief boordevol inspiratie die 
we twee keer per jaar verzenden. 
Iets voor jou of een organisatie die 
je kent? Neem een kijkje en vertel 
het voort!

In
 d

e 
ki

jk
er

40



Geknipt
Geknipt is een onafhankelijk 
samenwerkingsverband rond 
armoede van enkele sociaal-culturele 
organisaties en welzijnspartners in de 
Mechelse regio. 

Met Geknipt willen de projectpartners 
het beleid bedanken voor de 
geleverde inspanningen op het vlak 
van armoedebeleid. Anderzijds blijft 
het collectief inzetten op broodnodige 
verbeteringen binnen thema’s die voor 
kwetsbare mensen belangrijk zijn.

Geknipt licht elk jaar één 
thema uit en onderneemt 
daarrond actie. We bieden 
burgers en beleid stof 
tot nadenken en willen 
aanzetten tot kritische 
reflectie en verandering. 

Avansa maakt deel uit van 
dit collectief. Elk jaar zet 
Geknipt op 17 oktober het 
nationale thema van het 
Netwerk tegen Armoede in 
de kijker. Het is die dag niet 
toevallig de Werelddag van 
het Verzet tegen Armoede. 
Dit jaar brengen we het 
thema Huisvesting onder 

de aandacht. Het recht op huisvesting 
kan niet genoeg benadrukt worden.  

Via de Facebookpagina van Geknipt 
(facebook.com/geknipt) of onze 
website (avansa-regiomechelen.be/
projecten/geknipt) ontdek je het 
programma. Zet je schrap voor een 
pittig en broodnodig debat! 

Een samenwerking van Hof van 
Savooien, De Lage Drempel, De 
Keeting, CAW Boom Mechelen Lier, 
Welzijnszorg, SAAMO en Avansa regio 
Mechelen. 

In de kijker
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DIALOOG 
vliegers
‘Eigen schuld, dikke bult’. ‘Wie zijn 
gat verbrandt moet op de blaren 
zitten’. Onze taal staat bol van dit 
gedachtegoed. Maar of en hoe de bult 
en blaren behandeld kunnen worden, 
daar praten we te weinig over. Met het 
Vlaams project Dialoog gaan we drie 
jaar lang op zoek naar antwoorden op 
de vraag hoe we kunnen omgaan met 
conflict en herstel. 

Meer weten over dit project? Ga naar 
avansa-regiomechelen.be/projecten/
dialoog. 

Vliegende vragen, gevleugelde antwoorden 
Brieven schrijven naar de gevangenis

Met ‘Vliegende vragen, gevleugelde 
antwoorden’ gaan we in dialoog met 
elkaar én met gedetineerden van 
de gevangenis van Mechelen, op 
zoek naar wat herstel nu eigenlijk 
voor mensen betekent. Samen met 
schrijfdocent Peter De Voecht van 
Creatief Schrijven zoeken we manieren 
om verbinding te maken met elkaar, in 
de vorm van brieven.

Deze brieven laten we over de muren 
van de gevangenis heen en weer 
vliegen met onze DIALOOGvliegers. Zo 
overschrijden we niet alleen muren, 
breuklijnen, wonden - maar ook onze 
eigen denkbeelden. Want zouden we 
niet allemaal, na onze vergissingen, 
willen dat er naar ons geluisterd 
wordt?

DIALOOGvliegers strijken neer in de 
bibliotheek! 

Dit najaar kan je in de bibs van onze 
regio terecht om mee antwoorden 
te schrijven op de brieven uit de 
gevangenis. De schrijfmomenten gaan 
telkens door van 19.30 tot 21.00 u.  

• Mechelen - 11 oktober 

• Bonheiden - 12 oktober 

• Lier - 18 oktober 

• Putte - 9 november 

• Nijlen - 15 november 

• Duffel - 16 november 

Deelnemen om mee te schrijven in 
de bibs is gratis, maar inschrijven 
via jouw lokale bibliotheek of 
Avansa is noodzakelijk. Je vindt alle 
schrijfmomenten terug via avansa-
regiomechelen.be/activiteiten.
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43

Actief & 
Creatief  
Zelf ontdekken en aan de slag gaan 
met culturele en creatieve disciplines: 
ook daarvoor ben je bij Avansa aan het 
juiste adres. Handen uit de mouwen en 
… actie! 
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Proeven van...

Heb je altijd al eens willen 
proeven van flamenco, radio 
maken, schrijven, presenteren, 
storytelling, muziekgeschiedenis 
of figurentheater? Samen met het 
Mechelse Conservatorium geven 
we je de kans om vanaf september 
verschillende disciplines te leren 
kennen. 

Wil je eerst graag eens proeven van 
het aanbod zonder je meteen voor 
een heel jaar te engageren? Dat kan! 
Kies één of meerdere cursussen uit 
het menu hieronder en schrijf je in 
voor 4 septembersessies. 

Proeven van...
figurentheater

Treed binnen in de wondere wereld 
van het figurentheater. Verken de 
mogelijkheden van het poppen- en 
figurentheater. Een bruisend en 
magisch medium dat blijft verbazen. 
Wek in een handomdraai dode 
objecten tot leven en blaas er jouw 
levensadem in.

 vr 02, 09, 16, 23/09 - 19.30-21.30 u.
 € 48/10 of 8 Koekoeks
 Willem Verheyden
 Conservatorium Mechelen, 
Melaan 3/5, Mechelen

Proeven van...
spreken en vertellen 

Spreken in het openbaar zorgt vaak 
voor klamme handen... Leer hoe je 
voor een publiek staat, wat je kan 
met je stem, je toon, je ritme... Een 
presentatie of concert boeiend aan 
elkaar praten, een discussie in goede 
banen leiden, een bijeenkomst 
voorzitten... Heel gericht leer 
je jezelf hierin kennen en 
ontwikkelen. Je bouwt en 
bundelt tot je uiteindelijk ‘met 
plezier’ voor een groep spreekt. 

 za 03, 10, 17, 24/09 - 09-11.00 u.
 € 48/10 of 8 Koekoeks
 Evita Nossent 
 Conservatorium Mechelen, 
Melaan 3/5, Mechelen
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Proeven van... storytelling 

Iedereen heeft een verhaal. En dat is 
zo mooi om door te geven maar hoe 
doe je dat? Je leert bij storytelling 
beelden scheppen in je vertelling, je 
werkt met ritme en bouwt spanning 
op. Je verhaal kan autobiografisch 
zijn, een fantasie, dramatisch of 
frivool. Je kiest zelf wat je kwijt 

wil. We zoeken naar jouw eigen 
vertelkracht en maken ook gebruik 
van verschillende media. 

 za 03, 10, 17, 24/09 - 10-12.00 u.
 € 48/10 of 8 Koekoeks
 Evita Nossent 
 Conservatorium Mechelen, Melaan 
3/5, Mechelen

Proeven van...
presenteren 

Presenteren is een vak apart. 
Gesprekken op de radio, voor tv of 
op concerten vlot aan elkaar praten 
is een echte stiel. De specifieke 
kneepjes, de do’s en don’ts leer je 
hier. Hoe bouw je een tekst op? Hoe 
breng je die in je persoonlijke stijl? 
Neem je graag de microfoon ter 
hand of liever de camera of kies je 
voor een livepubliek? Het kan hier 
allemaal, ga gezwind en met plezier 
deze uitdaging aan.

 za 03, 10, 17, 24/09 - 11-13.00 u. 
 € 48/10 of 8 Koekoeks
 Evita Nossent 
 Conservatorium Mechelen, 
Melaan 3/5, Mechelen
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Proeven van...
flamenco
Deze Spaanse dansvorm heeft 
een dwingend ritme en laat 
zich leiden door uitbundige 
muzikale versieringen. In deze 
temperamentvolle lessen werken 
we aan techniek van de voeten, 
het gebruik van armen en handen, 
het dragen van het lichaam, het 
handklappen en de passen. De 
hoge hakken en de wijde rok maken 
het compleet.

 za 03, 10, 17, 24/09 - 13-14.00 u.
 Clarissa Wedding-Jennes
 Theatrium, Onder den Toren 9, 
Mechelen

Proeven van...  
spel- en verteltheater 
Duik mee in het woordlab! 

Je staat graag op een podium. Je 
wil leren hoe je een tekst brengt en 
met anderen samen speelt. Je wil 
je stem ontwikkelen. Pittig praten 
met een verzorgde uitspraak. Durven 
en in je kracht gaan! Wij zorgen 
voor verrassende opdrachten, 
improvisaties, fijne teksten, poëtisch 
en knotsgek, toneelfragmenten, ... 

 ma 5, 12, 19, 26/09 - 18.30-20.30 u. 
of wo 7, 14, 21 en 28/09 - 19-21.00 u.

 € 48/10 of 8 Koekoeks
 Willem Verheyden
 Conservatorium Mechelen, Melaan 
3/5, Mechelen
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Proeven van...
muziekgeschiedenis

Je maakt kennis met de 
ontwikkeling van de klassieke 
muziek: de muziekstijlen van 
de middeleeuwen tot vandaag. 
Ook krijg je heel wat mee over 
uitvoeringspraktijk, de belangrijkste 
muziekgenres, instrumenten, 
compositietechnieken en nog veel 
meer. Muziek beluisteren krijgt een 
heel belangrijke plaats in de les. 

 wo 6, 13, 20 en 27/09 - 19.30-
20.30 u.

 € 48/10 of 8 Koekoeks
 Wannes Vanderhoeven
 Conservatorium Mechelen, 
Melaan 3/5, Mechelen

Proeven van...radio maken

In een spiksplinternieuwe 
radiostudio ontdek je de wereld van 
de radio en de audiokunsten. Je leert 
niet alleen het vak van radiomaker in 
al zijn facetten (presenteren, muziek, 
redactiewerk, reportages, 
regie, montage, …) 
maar leert ook bewust 
luisteren. Klank en goed 
gemonteerde audio 
vormen ook de basis van 
je werk als radiomaker/
audiokunstenaar. 
Tijdens de jaaropleiding 
stippelen we een 
persoonlijk parcours 
uit en studeer je af met 
jouw eigen podcast, 
radioshow of audiowerk. 

 wo 6, 13, 20 en 27/09 - 19.30-20.30 u.
 € 48/10 of 8 Koekoeks
 Evita Nossent
 Conservatorium Mechelen, Melaan 
3/5, Mechelen
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Proeven van... 
proza schrijven

Wekelijks ervaren dat schrijven niet 
alleen een kwestie van inspiratie 
is maar ook van transpiratie: van 
schrijven en herschrijven, schrijven 
en schrappen. Welke technieken 
kunnen daarbij helpen? Hoe doen 
en deden bekende schrijvers 
dat? We werken samen aan een 
jaarproject, maar we zoeken naar 
wat jouw schrijven uniek maakt 
naar inhoud en vorm. En wie weet, 
komt daar dan wel een spannende 
roman van, of een podcast, een 
videoclip of …?

 ma 5, 12, 19, 26/09 - 18-20.00 u.
 € 48/10 of 8 Koekoeks
 Het Predikheren, Goswin de 
Stassartstraat 88, Mechelen

Proeven van... 
drama schrijven

Drama schrijven… Dat IS het! Eerst 
werken we vooral aan monologen. 
Het is dé manier om dicht bij een 
personage te komen: in de stroom 
van zijn hart en hoofd. Wanneer je 
basistoneeltekst er ligt, komt er een 
speler van de speltheaterklassen 
van het conservatorium op bezoek 
en werkt met jouw tekst. Zo voel 
je als schrijver aan waar je dieper 
moet duiken, waar je lichter 
moet gaan. Een prettige en vooral 
boeiende samenwerking voor de 
meer ervaren schrijver. Of voor een 
ervaren amateuracteur.

 ma 5, 12, 19, 26/09 - 10-13.00 u.
 € 48/10 of 8 Koekoeks
 Nicole Persy
 Het Predikheren, Goswin de 
Stassartstraat 88, Mechelen

Heb je na deze reeks de smaak te 
pakken en wil je je een jaar lang 
onderdompelen in deze materie? 
Schrijf je voor 30 september 
in bij het Conservatorium 
Mechelen. Bezorg nadien je 
inschrijvingsbewijs aan Avansa en 
we betalen je deelnamegeld voor 
deze cursus terug. 

Een kans om niet te laten liggen 
als je’t ons vraagt!
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Computer 
en media  
Bij Avansa willen we dat iedereen 
volop kan meedraaien in onze 
maatschappij. Daarom organiseren 
wij digitale cursussen voor iedereen, 
van absolute beginners tot meer 
gevorderde gebruikers. Door te 
oefenen in groep, samen met andere 
deelnemers van jouw niveau, kan je 
leren op je eigen tempo en merk je dat 
je er niet alleen voor staat.

49
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Is deze cursus 
iets voor mij? 
Onze legende brengt raad!
Zet je je eerste stappen op de 
computer? Of heb je al wat ervaring 
met het gebruik van je smartphone 
of bepaalde apps? We heten iedereen 
welkom op de digitale trein! Maar 
hoe weet je of een activiteit uit ons 
aanbod iets voor jou is en welke 
voorkennis je al dan niet nodig hebt? 
Met onze digitale legende bij de hand 
kom je al een heel eind! 

We verwijzen bij elke digitale activiteit 
in deze brochure met een icoontje naar 
een bepaald niveau van voorkennis. 
Hieronder ontdek je de icoontjes en 
bijhorende toelichting. Ook op onze 
website beschrijven we per activiteit 
welke voorkennis je al dan niet nodig 
hebt. Twijfel je toch? Geen probleem: 
contacteer ons via 015 44 41 00.  
We helpen je graag verder!

  
Deze lezing of dit Digicafé is 
toegankelijk voor iedereen met 
interesse in het onderwerp, of je 
nu veel of weinig voorkennis hebt.

  
Dit is een cursus die je begeleidt 
bij je allereerste stappen met de 
computer of smartphone. Je hebt 
geen enkele voorkennis nodig.

  
Je kan al wat overweg met een 
computer of smartphone, maar 
bent nog niet zo ervaren met het 
internet, e-mail of het onderwerp 
dat in de cursus wordt behandeld.

  
Je kan overweg met een computer 
of smartphone en hebt ook al wat 
ervaring met het internet en e-mail. 
Je wilt je vooral verdiepen in het 
onderwerp van de cursus zelf.
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Starten met surfen en mailen

Maak op een leuke en ontspannen 
manier kennis met de mogelijkheden 
van internet en e-mail. Samen 
ontdekken we tijdens deze 
cursusreeks hoe je websites bekijkt, 
informatie en afbeeldingen zoekt 
via Google en favoriete websites 

beheert en bewaart. Daarnaast 
leer je de basishandelingen van 
e-mailen: berichten verzenden en 
ontvangen, werken met bijlagen en 
een adresboek bijhouden.

 di 13, 20, 27/09, 4  
en 11/1 - 09.30-12.30 u.

 € 60/12 of 10 Koekoeks
 Moniek Jonckheere
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen

• Voor deze cursus kan je gebruik maken van 
een laptop van Avansa. Je hoeft dus zelf geen 
toestel mee te nemen.

 
Kennismaking 
met Youtube

Via Youtube kan je gratis video’s 
zoeken, bekijken en delen. Denk 
aan muziekvideo’s, maar ook 
handleidingen of fragmenten 
over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Samen ontdekken 
we de mogelijkheden van deze 
populaire app.

 do 15/09 - 10.30-12.30 u.
 € 12/2,5
 Anna Van Ginderen
 Het Predikheren, Goswin de 
Stassartstraat 88, Mechelen

• Breng je eigen laptop, iOS of Android toestel 
mee en zorg dat de batterij voldoende 
opgeladen is. 

• Opgelet: de inschrijvingen lopen via Het 
Predikheren. Volg de link via onze website 
of ga rechtstreeks naar hetpredikheren.
mechelen.be/activiteiten. 
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Kennismaking met je 
Android smartphone 
of tablet

Heb je een Android tablet of 
smartphone, maar kan je er niet 
mee aan de slag? Samen overlopen 
we de basistoepassingen van je 
toestel. We oefenen met apps 
zoals e-mail, internet, agenda en 
contacten. Daarnaast verkennen 
we ook het toetsenbord, maar ook 
het startscherm, geluid en display. 
Je ontdekt ook hoe je zelf apps kan 
zoeken en installeren.

 vr 16, 23 en 30/09 - 09.30-12.30 u.
 € 36/7 of 4 Koekoeks
 Anna Van Ginderen
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen

• Breng voor deze cursus je smartphone/
tablet mee en zorg ervoor dat de batterij 
van je toestel voldoende opgeladen is. 

 
Leren werken met Excel

Excel is een erg handig programma 
… als je weet hoe het te gebruiken. 
Tijdens deze bijeenkomsten krijg 
je de belangrijkste basisbegrippen 
van Excel op een eenvoudige manier 
uitgelegd. De bijhorende oefeningen 
zorgen ervoor dat je al vlug zal 
begrijpen wat een rekenblad voor jou 
kan betekenen.

 do 22, 29/09, 06, 13, 20 en 27/10 - 
09.30-12.30 u.

 € 72/14,5 of 8 Koekoeks
 Moniek Jonckheere
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen

• Voor deze cursus kan je gebruik maken van 
een laptop van Avansa. Je hoeft dus zelf geen 
toestel mee te nemen. 
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De computer bijt niet 
Een kennismaking 
met de computer

Heb je een idee van wat je zoal 
met een computer kan doen maar 
weet je niet waar te beginnen? Deze 
cursusreeks voor beginners laat je 
uitgebreid kennis maken met de 
computer via praktische handelingen 
en oefeningen: werken met de muis 
en het toetsenbord, documenten 
openen en opslaan, gebruik maken 
van cd, dvd en USB-stick, ...

 di 18, 25/10, 08, 15 en 22/11 - 
09.30-12.30 u.

 € 60/12 of 10 Koekoeks
 Moniek Jonckheere
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen

• Voor deze cursus kan je gebruik maken van 
een laptop van Avansa. Je hoeft dus zelf 
geen toestel mee te nemen.

 
Kennismaking met 
je iPhone of iPad
Heb je een iPhone of iPad, maar kan 
je er niet mee aan de slag? Samen 
overlopen we de basistoepassingen 
van je toestel. We oefenen met 
apps en toepassingen zoals e-mail, 
internet, agenda en contacten. 
Daarnaast verkennen we ook 
het toetsenbord, maar ook het 
startscherm, geluid en display. Je 
ontdekt ook hoe je zelf apps kan 
zoeken en installeren.  

We leren ook hoe je zelf je iPhone 
of iPad kan organiseren: apps 
verplaatsen en/of in een map zetten. 

 vr 07, 14, 21/10 - 09.30-12.30 u.
 € 36/7 of 4 Koekoeks
 Anna Van Ginderen
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen

• Breng voor deze cursus je smartphone/tablet 
mee en zorg ervoor dat de batterij van je 
toestel voldoende opgeladen is. 
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Fake news op  
het web 
Wat mogen we nog geloven?

Geloof jij alles wat je leest op het 
internet of in je mailbox? De laatste 
jaren moeten we steeds meer op 
onze hoede zijn voor fake news, 
phishing mails en hoaxes op sociale 
media. Tijdens deze infosessie gaan 
we dieper in op de problematiek van 
deze valse berichten. Hoe herken je ze 
en welke technologieën laten het toe 
om informatie te manipuleren?

 do 27/10 - 10.30-12.30 u.
 € 12/2,5
 Anna Van Ginderen
 Het Predikheren, Goswin de 
Stassartstraat 88, Mechelen

• Opgelet: de inschrijvingen lopen via Het 
Predikheren. Volg de link via onze website 
of ga rechtstreeks naar hetpredikheren.
mechelen.be/activiteiten. 
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Digicafé 
E-mail

Het Digicafé is een gezellige 
ontmoetingsplaats voor wie stap 
voor stap mediawijs wil worden. 
Geniet van een goede kop koffie, 
terwijl je je samen met anderen 
verdiept in de digitale wereld. 

Heb je vragen over e-mailen 
op je computer, smartphone of 
tablet? Tijdens het Digicafé over 
e-mail gaan we dieper in op vaak 
voorkomende vragen en weetjes.

 do 27/10 - 17-19.00u.
 Gratis
 Anna Van Ginderen
 Het Predikheren, Goswin de 
Stassartstraat 88, Mechelen

• Opgelet: de inschrijvingen lopen via Het 
Predikheren. Volg de link via onze website 
of ga rechtstreeks naar hetpredikheren.
mechelen.be/activiteiten. 

 
De digitale overheid, 
je vriend

Welke administratieve zaken kan je 
zelf regelen in je eigen huiskamer, 
zonder aan te schuiven aan een loket? 
Hoe zit het met de veiligheid op deze 
websites, en hoeveel zorgen moet je je 
maken dat je iets verkeerd doet? 

Na deze inleiding bekijken we een 
aantal van de online toepassingen 
in detail: hoe bekijk je je pensioen 
op MyPension? Hoe werkt je 
belastingsaangifte via Tax-on-web? 
Waar vind je je gezondheidsgegevens 
en welke documenten kan je zelf 
aanvragen bij de gemeente? Ben je 
na deze lezing helemaal overtuigd 
van de mogelijkheden en wil je zelf 
aan de slag gaan? Dan laten we je 
graag zien waar je meer informatie 
kan vinden over de toepassingen 
waarin je je verder wilt verdiepen. 

 do 10/11 - 10.30-12.30 u
 €12/2,50
 Mick Serneels
 Het Predikheren, Goswin de 
Stassartstraat 88, Mechelen
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Verder surfen en mailen 
Verdiep je in de mogelijkheden van Google en webmail 

Ben je vertrouwd met het bezoeken 
van websites en het gebruik van 
e-mail? Tijdens deze vervolgreeks 
gaan we dieper in op de talloze 
mogelijkheden van Google. 
Denk daarbij aan Google Maps, 
geavanceerd zoeken of incognito 
surfen. We leggen ons daarnaast 
verder toe op e-mailen. Samen leren 
we hoe je contactpersonen beheert, 
een e-mailhandtekening aanmaakt 
en orde schept in je postvakken. Tot 
slot ontdek je hoe je grote bestanden 
kan versturen en openen.

 di 29/11, 06, 13 en 20/12 -  
09.30-12.30 u.

 € 48/9,50 of 8 Koekoeks
 Moniek Jonckheere
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen

• Voor deze cursus kan je gebruik maken van 
een laptop van Avansa. Je hoeft dus zelf geen 
toestel mee te nemen. Je kan oefenen in de 
les met je eigen e-mailadres via webmail. 
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Aan de slag met  
Itsme en Doccle

Met de Itsme-app kan je eenvoudig 
aanmelden op allerlei beveiligde 
platformen, bijvoorbeeld van 
overheidsdiensten. Het onthouden 
of instellen van verschillende 
wachtwoorden is daarbij overbodig. 
Tijdens deze workshop leer je hoe 
je bij verschillende diensten kan 
aanmelden via de app, zowel via je 
smartphone, tablet als computer. 
Daarnaast ontdek je ook het gebruik 
van Doccle, de app die je toelaat om 
administratieve documenten digitaal 
te beheren.

 do 15/12 - 10.30-12.30 u.
 € 12/2,5
 Anna Van Ginderen
 Het Predikheren, Goswin de 
Stassartstraat 88, Mechelen

• Opgelet: om privacyredenen kunnen we 
tijdens de cursus niet Itsme of Doccle op jouw 
toestel installeren. We leggen uit hoe je dit 
zelf thuis kan doen en waarvoor je Itsme en 
Doccle kan gebruiken. 

• Breng voor deze cursus je smartphone/tablet 
mee en zorg ervoor dat de batterij van je 
toestel voldoende opgeladen is. 

• Opgelet: de inschrijvingen lopen via Het 
Predikheren. Volg de link via onze website 
of ga rechtstreeks naar hetpredikheren.
mechelen.be/activiteiten. 
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Digicafé 
Leuke kerstfoto’s maken 
met je iPhone

Het laatste Digicafé vóór de 
eindejaarsfeesten? Dat is dé 
gelegenheid om te leren hoe je 
de mooiste foto’s maakt van jezelf 
en je gezin, en hoe je die met je 
iPhone omtovert tot een originele 
kerstwens voor vrienden en familie. 
We nemen de tijd om samen te 
oefenen en je kan ook je eigen tips 
delen met de andere deelnemers.

 do 15/12 - 17-19.00u.
 Gratis
 Het Predikheren, Goswin de 
Stassartstraat 88, Mechelen
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• Inschrijven en betalen voor 
activiteiten kan steeds via onze 
website: avansa-regiomechelen.be. 

• Soms lopen de inschrijvingen via 
partners. Dit geven we steeds mee 
bij de betreffende activiteit. Op 
onze website linken we per activiteit 
steeds door naar de partnerwebsite 
waar je kan inschrijven. Je komt dus 
zeker goed terecht! Twijfel je toch? 
Geef ons een seintje!

• Is online inschrijven en betalen 
voor jou moeilijk? Contacteer ons 
via 015 44 41 00 of info@avansa-
regiomechelen.be. Je bent ook 
welkom aan ons onthaal tijdens de 
openingsuren.

Praktische info 
op een rij

© Stad Mechelen - Foto: Serena Vittorini

Legende praktische info 
activiteiten

 Data en uur 
 Prijs 
 Lesgever/spreker 
 Locatie 

  Online activiteit
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Praktische info 
op een rij

• Bij de tarieven in de brochure en op 
onze website vermelden we steeds 
eerst het Standaardtarief en daarna 
het Uitzonderingstarief of het 
UiTPAS met kansentarief.  
Wie komt in aanmerking?

• Deelnemers met recht op 
verhoogde tegemoetkoming 
(Uitzonderingstarief)

• Deelnemers met een UiTPAS met 
kansentarief uit Mechelen

• Deelnemers met een UiTPAS met 
kansentarief uit Nijlen

Heb je nog een vraag? 
Neem een kijkje in de rubriek 
Veelgestelde Vragen op onze website. 
Is er nog iets niet duidelijk? Aarzel niet 
om ons te contacteren via telefoon of 
e-mail. We helpen je graag verder!

• De Mechelse Koekoek is een 
gemeenschapsmunt die mensen 
en organisaties wil stimuleren om 
samen te werken. Je kan ook betalen 
met deze munt voor activiteiten die 
bij Avansa regio Mechelen doorgaan. 
We geven dit per activiteit aan op 
de website en in deze brochure. 
Contacteer ons wanneer je wil 
betalen met de gemeenschapsmunt.

• Activiteiten die online doorgaan, 
herken je in deze brochure aan het 
icoontje van de wereldbol .  
Op onze website geven we dit soort 
activiteiten als locatie ‘online’ 
mee. Je kan ook filteren op online 
activiteiten door als regio ‘online’ 
te kiezen. Deelnemers aan online 
activiteiten krijgen van ons voor de 
aanvang van de sessie een e-mail 
met alle praktische informatie.
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September
02/09 Proeven van... 

figurentheater spelen
Proeven van...

p. 44

03/09 Proeven van... spreken 
en vertellen
Proeven van...

p. 44

03/09 Proeven van... storytelling
Proeven van...

p. 45

03/09 Proeven van... presenteren
Proeven van...

p. 45

03/09 Proeven van... flamenco
Proeven van...

p. 46

05/09 Proeven van... drama 
schrijven
Proeven van...

p. 48

05/09 Proeven van... proza 
schrijven
Proeven van...

p. 48

05/09 Proeven van... spel- en 
verteltheater
Duik mee in het woordlab!
Proeven van...

p. 46

06/09 Proeven van... radio maken
Proeven van...

p. 47

06/09 Proeven van... muziek- 
geschiedenis
Proeven van...

p. 47

07/09 Proeven van... spel- en 
verteltheater
Duik mee in het woordlab!
Proeven van...

p. 46

08/09 Leven met gemis na 
overlijden
Rouw & Verlies

p. 6

13/09 Starten met surfen en 
mailen
Een kennismaking met 
internet

p. 52

14/09 Infosessie wasbare luiers
Natuurlijk Natuurlijk

p. 13

15/09 Kennismaking met 
Youtube

p. 52

15/09 De Leeswereld
Babbelen over boeken

p. 38

16/09 Kennismaking met je 
Android smartphone of 
tablet

p. 53

17/09 Kan een democratie 
bestaan zonder 
kapitalisme?
Op één uur wijzer

p. 32

21/09 Over ongelijkheid
In Perspectief

p. 28

22/09 Maak kennis met een 
voedselbos en wildpluk

p. 19

22/09 Traject Rouwzorg
Rouw & Verlies

p. 6

22/09 Grootmachten 
versmachten.
Noam Chomsky’s 
vredesboodschap
Oorlog & Vrede

p. 26

22/09 Kennismaking met Excel p. 53

23/09 Duurzame mobiliteit
Zorgeloos op de fiets door 
Mechelen
Natuurlijk Natuurlijk

p. 14

23/09 Kan je sterven van 
teveel suiker?
Op één uur wijzer

p. 32



Opgelet: sommige data 
in de kalender geven de 
startdatum van een reeks 
aan. Blader door naar de 
activiteitenpagina voor meer 
specifieke datuminfo. 

63

Kalender

Oktober
05/10 Op zoek naar Hildegard 

van Bingen
In Perspectief

p. 28

07/10 Kennismaking met je 
iPhone of iPad

p. 54

09/10 M-Fair workshops
M-Fair

p. 12

11/10 Samen beslissen
Onderhandelen met 
kinderen
Opvoeding

p. 7

11/10 Brieven schrijven naar 
de gevangenis
DIALOOGvliegers Mechelen

p. 42

11/10 Een tweede leven voor 
je afgedankte kledij

p. 20

12/10 Brieven schrijven naar 
de gevangenis
DIALOOGvliegers Bonheiden

p. 42

13/10 De Kunst van het Verzet
Hoe medestander zijn in 
de antiracisme strijd?

p. 38

13/10 Achter de schermen 
van de Kringloopwinkel
Een bezoek aan Cirkels
Natuurlijk Natuurlijk

p. 14

18/10 De computer bijt niet
Een kennismaking met de 
computer

p. 54

18/10 Brieven schrijven naar 
de gevangenis
DIALOOGvliegers Lier

p. 42

18/10 Natuur in een andere 
cultuur
Warme winteravonden

p. 17

19/10 Consumeren als 
konijnen
In perspectief

p. 29

20/10 Bestaan buitenaardse 
wezens?
Op één uur wijzer

p. 33

21/10 Wat nu?
Het Salon

p. 24

27/10 Fake news op het web
Wat mogen we nog 
geloven?

p. 55

27/10 Digicafé
E-mail

p. 56

27/10 Muziek in tijden van 
oorlog
Oorlog & Vrede

p. 27

29/10 Ben jij een digitale 
dinosaurus?
Op één uur wijzer

p. 33
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November
03/11 Was vroeger alles 

beter?
Oorlog en vrede door de 
eeuwen heen
Oorlog & Vrede

p. 26

09/11 Mensen en spullen 
voor het leven
In Perspectief

p. 30

09/11 Brieven schrijven naar 
de gevangenis
DIALOOGvliegers Putte

p. 42

10/11 De digitale overheid, je 
vriend

p. 56

15/11 Infosessie wasbaar 
menstruatiemateriaal
Duurzaam ongesteld
Natuurlijk Natuurlijk

p. 15

15/11 Brieven schrijven naar 
de gevangenis
DIALOOGvliegers Nijlen

p. 42

15/11 Suiker of lightproducten
Zoete verleiding of 
misleiding?

p. 20

15/11 De massa-extinctie van 
het antropoceen
Warme winteravonden

p. 17

16/11 Brieven schrijven naar 
de gevangenis
DIALOOGvliegers Duffel

p. 42

17/11 Weg van oorlog! Op 
naar een betere wereld
Oorlog & Vrede

p. 27

18/11 Cosi fan tutte
Het Salon

p. 24

18/11 Hoeveel migranten zijn 
er in België?
Op één uur wijzer

p. 33

19/11 Zero-Waste Tour
Op pad langs duurzame 
adressen in de stad
Natuurlijk Natuurlijk

p. 15

22/11 Nieuwe autoriteit
Voor ouders van pubers
Opvoeding

p. 7

23/11 Kinderen en strips
In Perspectief

p. 31

26/11 Upcycling met 
kringwinkelschatten
Natuurlijk Natuurlijk

p. 16

28/11 De Geefkast
Voor een warm en 
duurzaam eindejaar
Natuurlijk Natuurlijk

p. 16

29/11 Verder surfen en 
mailen
Verdiep je in de 
mogelijkheden van Google 
en webmail

p. 57
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December
07/12 River Clean up

In Perspectief

p. 31

07/12 Maak je eigen 
bijenwasdoek

p. 21

08/12 Wat maakt ons 
gelukkig?
Café Parole

p. 34

15/12 Aan de slag met Itsme 
en Doccle

p. 58

15/12 Digicafé
Leuke kerstfoto’s maken 
met je iPhone

p. 59

16/12 Ötzi de ijsman
Het Salon

p. 25

20/12 Zijn fietsende vrouwen 
de redding?
Warme winteravonden

p. 18



Contact
Ontdek en volg onze werking  
op de voet via onze website:  
avansa-regiomechelen.be.  
Inschrijven en betalen voor  
activiteiten kan steeds online.

Heb je een vraag? Kunnen we je 
ergens bij helpen?

Contacteer ons via  
info@avansa-regiomechelen.be of bel 
ons op het nummer 015 44 41 00. 

Je kan ons telefonisch bereiken op 
deze momenten: maandag, dinsdag en 
donderdag van 9 tot 16 u., woensdag 
van 9 tot 12 u. en vrijdag van 9 tot 15 u. 
Op deze momenten kan je ook terecht 
bij ons onthaal in de Adegemstraat.

Avansa regio Mechelen 
Adegemstraat 79, 2800 Mechelen

Volg je mee?
Blijf je graag op de hoogte van onze 
laatste nieuwtjes? Wil je graag een 
blik achter onze schermen werpen? 
Volg ons op sociale media of schrijf je 
via onze website in op onze digitale 
nieuwsbrief.

facebook.com/avansaregiomechelen 
instagram.com/avansaregiomechelen

Contact & colofon
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Colofon
Deze brochure is een uitgave van

Avansa regio Mechelen vzw 
Adegemstraat 79, 2800 Mechelen 
015 44 41 00 
info@avansa-regiomechelen.be 
avansa-regiomechelen.be

Rekeningnummer: BE56 0014 0871 0788 
Ondernemingsnummer: 0860.552.425 
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Redactie en Eindredactie:  
Avansa regio Mechelen

Ontwerp: Buro Knal

Drukwerk: 100 % klimaatneutraal 
gedrukt bij Drukkerij Van der Poorten
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