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Inhoudstafel
Beste lezer,

Wanneer je ’s ochtends de gordijnen 
opentrekt, is het snel duidelijk: de dagen 
worden langer, de zon lokt de mensen 
naar buiten en verwarmt de aarde. En 
niet alleen de aarde. De lente is een 
seizoen dat ons op een bijzondere 
manier verbindt en verwarmt. Buren 
stoppen voor een praatje, onbekenden 
begroeten elkaar met een lach. Het 
zonlicht geeft energie. Energie om 
nieuwe dingen te ontdekken, om onszelf 
uit te dagen en te proeven van wat 
minder bekend is. 

Hoe kan ik mijn steentje bijdragen aan 
een meer duurzame samenleving? Die 
nieuwe buurman, wie is die eigenlijk? 
Durf ik aan de toog het gesprek aan te 
gaan over anders zijn?

Kriebelt het om iets bij te leren? 
We presenteren in deze brochure 

 

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

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

Leve de lente
een bijzonder boeiend en divers 
activiteitenaanbod. Je vindt vast iets dat 
jou aanspreekt!

Dit voorjaar dompelen we je alvast onder 
in alle facetten van de Europese Unie, 
naar aanleiding van het stadsfestival 
Construct Europe. We zwaaien opnieuw 
de deuren van de Levende Bibliotheek 
open, waar je kennismaakt met de 
persoon achter het verhaal. Naar goede 
gewoonte trekken we ook de digitale 
kaart: hoe zet ik mijn eerste stappen op 
de computer? Hoe vind ik mijn weg op 
een smartphone of tablet? In groep leren 
we van én met elkaar.

Wij kijken ernaar uit om jou tegen te 
komen op één van onze inspirerende 
projecten en activiteiten!

Heel graag tot ziens en geniet van de 
lente,

Hilde Omblets



Computer 
en media  
Bij Avansa willen we dat iedereen 
volop kan meedraaien in onze 
maatschappij. Daarom organiseren 
we 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.
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Digitaal 
programma 
Berlaar

Heel Berlaar digitaal! 
Volgens onderzoek is 46% van de 
Belgen op één of andere manier 
digitaal kwetsbaar. Bij ouderen 
stijgt dit cijfer zelfs tot 66% (Koning 
Boudewijnstichting, 2022). Tegelijk 
nemen computers en smartphones 
wel een steeds groter deel van ons 
leven in. Zowel essentiële bedrijven 
als overheidsdiensten vinden het 
ondertussen vanzelfsprekend dat 
iedereen kan inloggen op hun website 
of een probleem kan afhandelen via 
e-mail.

De gemeente Berlaar wil haar digitaal 
kwetsbare inwoners alvast niet aan 
de kant laten staan. In samenwerking 

met de Bibliotheek van Berlaar, 
LDC Balderhuys, Buurthuis Gust en 
Tina organiseert Avansa er deze 
lente een aantal laagdrempelige 
basiscursussen. Zo kunnen de 
inwoners van de gemeente op eigen 
tempo kennismaken met de laptop, 
de smartphone of heel concrete 
toepassingen zoals Itsme en Doccle.

Deze cursussen gaan door in de 
bibliotheek, maar ook in de beide 
woonzorgcentra van Berlaar. Dit digitale 
project is namelijk de uitgelezen 
kans om na de coronacrisis opnieuw 
verbinding te creëren tussen de 
bewoners van de woonzorgcentra en de 
rest van de gemeente. Door samen les 
te volgen is er ruimte voor ontmoeting 
en ook om te leren van elkaar.

In de kijker
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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 
het toetsenbord, het startscherm, 
geluid en display. Je ontdekt ook 
hoe je zelf apps kan zoeken en 
installeren.

 di 7/3, 14/3, 21/3, 28/3 – 9.30-11.30 u.
 €10
 Anna Van Ginderen
 Buurthuis Gust en Tina, 
Legrellestraat 39 in Berlaar

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

 
De computer bijt niet 

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 een usb-stick. Daarnaast leer 
je enkele computerprogramma’s 
van dichterbij kennen en krijg je 
een korte inleiding over surfen op 
het web en e-mail. Je hebt geen 
voorkennis nodig en leert op je eigen 
tempo.

 vr 31/3, 7/4, 14/4, 21/4 – 14.00-16.30 u.
 €10
 Liesbeth Vergauwen
 LDC Balderhuys, Pastorijstraat 2A 
in Berlaar

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

 
Communiceren 
via Whatsapp  

Whatsapp is erg populair als 
gratis berichtendienst. Ken jij 
al de mogelijkheden van deze 
communicatie-app? Samen 
ontdekken we hoe je gratis kan 
chatten, bellen en videobellen. 
Daarnaast experimenteren we met 
het delen van foto’s en documenten 
via Whatsapp. We bekijken hoe je 
groepen aanmaakt in Whatsapp 
zodat je berichten bij de juiste 
mensen terecht komen.

 di 11/4 – 17.00-19.00 u. 
 €2,5
 Liesbeth Vergauwen
 Bibliotheek Berlaar, Dorpsstraat 
84 in Berlaar

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

 
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.

 wo 19/4 – 10.30-12.30 u.  
 €2,5
  Anna Van Ginderen
 Bibliotheek Berlaar, Dorpsstraat 
84 in Berlaar

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

• 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.
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Back-up van je  
Android smartphone  
of tablet 

De meest waardevolle gegevens 
bewaren we tegenwoordig op onze 
smartphone of tablet: bankgegevens, 
e-mails, een fotobibliotheek met 
jaren aan herinneringen. Maar 
wat als je je toestel beschadigt of 
kwijtraakt? In deze workshop leren 
we enkele handige tools te gebruiken 
om je documenten te back-uppen. 
We vergelijken de verschillende 
manieren waarop je je data veilig kan 
kopiëren, met hun voor- en nadelen. 
Ook bekijken we hoe je na een 
technisch probleem je documenten 
kan herstellen.

 do 13/4 – 10.45-12.30 u.
 €14/3
 Anna Van Ginderen
 Het Predikheren, Goswin De 
Stassartstraat 88 in Mechelen

• Breng voor deze cursus je eigen 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

 
Foto’s nemen en 
bewerken met je 
smartphone  

Je hebt ongetwijfeld al wel eens 
een snelle foto genomen met je 
smartphone. Maar wat zijn nu 
precies alle mogelijkheden die jouw 
toestel heeft om je herinneringen 
optimaal in beeld te brengen? In 
deze cursus leer je hoe je mooie 
foto’s neemt, hoe je deze opslaat 
en gemakkelijk terugvindt en hoe je 
achteraf je foto’s kan bewerken.

 di 25/4 – 17.00-19.00 u. 
 €2,5
 Liesbeth Vergauwen
 Bibliotheek Berlaar, Dorpsstraat 
84 in Berlaar

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

 
Digicafé 
Foto’s bewerken met je Android smartphone  

Je hebt ongetwijfeld al wel eens 
een snelle foto genomen met 
je smartphone. Maar welke 
mogelijkheden heeft je toestel om 
deze beelden achteraf te bewerken 
en ze helemaal naar jouw hand te 
zetten? Een gedeelte uitsnijden, 
kleuren aanpassen, filters of 
achtergronden toevoegen, we 
overlopen het allemaal!

Neem voorafgaand aan het Digicafé 
thuis alvast een aantal foto’s 
waarmee je tijdens de sessie aan 
de slag wil gaan. We nemen de tijd 

om samen te oefenen en je kan ook 
je eigen tips delen met de andere 
deelnemers.

 do 13/4 – 17.00-19.00 u.
 Gratis
 Anna Van Ginderen
 Het Predikheren, Goswin de 
Stassartstraat 88, Mechelen

• Breng voor deze cursus je eigen 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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De computer bijt niet 
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 een usb-stick. Daarnaast leer je 
enkele computerprogramma’s van 
dichterbij kennen en krijg je een korte 

inleiding over surfen op het web en 
e-mail. Je hebt geen voorkennis nodig 
en leert op je eigen tempo.

 di 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5 – 9.30-
12.30 u.

 €72/14,50
 Moniek Jonckheere
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79 in Mechelen

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

 
Communiceren via Whatsapp  

Whatsapp is erg populair als 
gratis berichtendienst. Ken jij 
al de mogelijkheden van deze 
communicatie-app? Samen 
ontdekken we hoe je gratis kan 
chatten, bellen en videobellen. 
Daarnaast experimenteren we met 
het delen van foto’s en documenten 
via Whatsapp. We bekijken hoe je 
groepen aanmaakt in Whatsapp 
zodat je berichten bij de juiste 
mensen terecht komen.

 do 11/5 – 10.45-12.30 u.
 €14/3
 Anna Van Ginderen
 Het Predikheren, Goswin De 
Stassartstraat 88 in Mechelen

• Breng voor deze cursus je eigen smartphone 
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

 
Leren werken 
met Word 

In zes lessen leer je op 
een eenvoudige manier 
de basisprincipes van de 
tekstverwerker Word kennen. Denk 
aan tekst invoeren en verbeteren. 
Maar ook tekst selecteren en 
opmaken, afbeeldingen toevoegen, 
documenten afdrukken en werken 
met tabellen en etiketten. Na deze 
cursusreeks kent tekstverwerking 
voor jou geen geheimen meer.

 wo 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 25/5, 1/6 
– 9.30-12.30 u.

 €72/14,5
 Moniek Jonckheere
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79 in Mechelen

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

 
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 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6 – 
9.30-12.30 u.

 €60/12
 Moniek Jonckheere
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79 in 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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Werken met 
Windows 11  

Ontdek in deze cursusreeks alle 
mogelijkheden van Windows 11, 
het nieuwste besturingssysteem 
van Microsoft. Wat zijn de meest 
opvallende veranderingen in 
vergelijking met vorige versies? Je 
leert hoe je het besturingssysteem 
instelt naar jouw wens en hoe je 
bestanden en mappen beheert 
via de Verkenner. Ook het gebruik 
van de internetbrowser Edge, 
het bewerken van foto’s en het 
downloaden van apps uit de 
Windows Store komen aan bod.

 wo 31/5, 7/6, 14/6, 21/6 – 9.30-12.30 u.
 €48/9,5
 Moniek Jonckheere
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79 in Mechelen

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

 
Muziek en podcasts op je smartphone  

Podcasts zijn helemaal in. Wat is 
een podcast precies en waar vind je 
ze terug? Hoe kan je ze beluisteren 
en is dat helemaal gratis? Samen 
gaan we op ontdekking, zodat je na 
afloop van deze sessie moeiteloos 
podcasts vindt die aansluiten bij 
jouw interesses. We zoeken ook uit 
hoe je eenvoudig je favoriete muziek 
kan beluisteren op je smartphone 
of tablet via radiozenders of 
muziekplatformen. We installeren 
een populaire muziekapp om samen 
te verkennen.

 do 15/6 – 10.45-12.30 u.
 €14/3
 Anna Van Ginderen
 Het Predikheren, Goswin De 
Stassartstraat 88 in Mechelen

• 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. 

 
Digicafé 
Op reis met je smartphone  

Het laatste Digicafé voor de zomer 
is hét uitgelezen moment om te 
leren hoe je van jouw smartphone 
de ideale reisgezel maakt! Samen 
bekijken we verschillende apps 
die je kunnen helpen om jouw 
uitstapjes of reizen nog vlotter te 
laten verlopen. Je leert hoe je op 
zoek gaat naar een reisbestemming, 
transport regelt, een verblijf boekt en 
leuke bezienswaardigheden ontdekt 
en opslaat voor later. Je kan ook 
je eigen tips delen met de andere 
deelnemers!

 do 15/6 – 17.00-19.00 u.
 Gratis
 Anna Van Ginderen
 Het Predikheren, Goswin De 
Stassartstraat 88 in Mechelen

• 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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Is deze cursus 
iets voor mij? 
Onze legende brengt raad!
Met onze digitale basisopleidingen 
willen we absolute beginners helpen, 
maar ook de meer ervaren gebruikers 
die zich verdiepen in één bepaald 
onderwerp. Hoe weet je of een activiteit 
uit ons aanbod geschikt is voor jou? 
Onze digitale legende toont voor elke 
activiteit welk niveau van voorkennis 
je nodig hebt. Heb je toch nog twijfels? 
Geen probleem: we helpen je graag 
verder op ons kantoor of via het 
nummer 015 44 41 00.

  
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.

© Jan Weynants
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Duurzaam- 
heid
Samen ontdekken we hoe we bewuster 
kunnen gaan leven. Geniet samen met 
ons van de natuur en het samenzijn. 
Ondertussen leer je 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!

In de kijker
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Op pad in het 
voedselbos
Deze lente kan je weer op pad in het 
voedselbos van het WIJ-lannd. Je 
leert er nieuwe kruiden kennen en 
verwerken in gerechten. Tijdens deze 
workshop word je begeleid door Ann, 
natuurliefhebber en gediplomeerd 
wildplukster. Sinds haar prille jeugd 
observeert Ann de natuur en ze 
heeft al diverse opleidingen gevolgd: 
Wildpluk, Kruidenverwerking, 
Herborist en Permacultuur.

Zij stelt zich graag even kort voor:

Ik ben Ann en natuur is steeds een 
rode draad door mijn leven geweest. 
Mijn doel is om mensen opnieuw in 
verbinding te brengen met de natuur. 
Samen experimenteren en leren over 
het verwerken van kruiden uit de tuin. 
Als kind verkende ik al elk bosje en 
paadje bij ons in de buurt. Toen had 

ik reeds een bijzondere interesse in 
planten en dieren. Wandelingen in de 
prachtige Ardennen wakkerden mijn 
passie nog verder aan.

In de lente van 2018 startte ik een 
opleiding ‘Wildpluk’ om mijn kennis 
over de natuur nog verder te verrijken. 
Deze opleiding was een echte 
openbaring. Met gelijkgestemde zielen 
de smaken, texturen en geuren van 
verschillende planten ontdekken. 
Terug de kennis verwerven die onze 
voorouders als vanzelfsprekend 
bestempelden, ronduit fascinerend.

Tijdens de lessen bezochten we 
het voedselbos de Woudezel in 
Houthulst. Een voedselbos is een 
diverse aanplant van eetbare planten 
die het ecosysteem van een bosrand 
imiteert. Ik was meteen verkocht aan 
dit concept.

Met dit doel voor ogen ben ik 
gestart met de aanleg van een eigen 
voedselbos in Keerbergen. Ik nodig je 
graag uit om samen dit unieke stukje 
natuur te verkennen. 
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Op verkenning in 
een voedselbos 
Wildpluk en aan de 
slag met de oogst 

Wil je graag eens een jong 
voedselbos bezoeken met een 
gediplomeerde wildplukster en 
ter plaatse wat lokaal geoogste 
‘on’kruiden verwerken? Je leert 
welke planten je kan eten of 
gebruiken om je gezondheid te 
ondersteunen. Tevens krijg je uitleg 
over de aanleg van een voedselbos. 
Deze plek werd specifiek aangelegd 
voor wildpluk en natuurbeleving.

 za 15/04 - 10.00-12.30u
 € 25/5
 Ann De Belder 
 Wij-lannd,  Spuibeekweg 31,  
3140 Keerbergen

Lezingen- 
reeksen 
Avansa, dat is 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 willen samen in gesprek gaan. Wie 
zin heeft om iets nieuws op te steken, 
is bij ons dus aan het juiste adres. 19
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In Perspectief
Contstruct Europe 2024
Tijdens het voorjaar van 2024 is 
België voorzitter van de Raad van de 
Europese Unie. Ons land speelt dan 
een belangrijke rol bij de sturing van 
wetten en politieke besluitvorming. 
Maar bovenal kunnen we tonen 
welke troeven ons land rijk is, en hoe 
we kunnen samenwerken aan een 
werkelijk warme Europese Unie.

Ter ere van dit voorzitterschap houdt 
Mechelen een groots cultureel en 
maatschappelijk gericht stadsfestival. 
Verbinding, samenwerking en 
democratische dialoog staan tijdens 
dit festival centraal. Wij bereiden 
je graag mee voor. Met onze ‘In 
Perspectief’ lezingen bekijken we 4 
verschillende facetten van Europa.

Je kan deelnemen aan de 4 lezingen 
voor €20/4. Kan je slechts 1 lezing 
bijwonen, dan betaal je €8/1,5.

I.s.m. Europahuis Ryckevelde

De geschiedenis 
van de Europese 
unie in vogelvlucht  

We dompelen je onder in de 
geschiedenis van de Europese 
Unie. Waarom wordt de Europese 
Unie vaak voorgesteld als een 
vredesproject? Wanneer en hoe 
is de Europese samenwerking tot 
stand gekomen? Hoe zijn we van 6 
lidstaten naar 28 en ondertussen 
terug naar 27 lidstaten gegaan? De 
focus ligt op het ontstaan van de 
Europese Unie en de uitbreiding.

 wo 26/04 - 09.30-11.00u 
 Zie inleiding
 Lies Cappoen
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen

Hoe werkt de Europese Unie en hoe 
beïnvloedt dit het dagelijks leven?  

We nemen de werking van de 
Europese Unie onder de loep. Wat 
doet de Unie concreet en hoe maakt 
ze beslissingen? We bekijken de 
samenstelling en de werking van 
de Europese instellingen. Dat de 
Europese Unie wel degelijk een 
impact heeft op ons dagelijks leven, 
daar komen we tijdens deze lezing 

samen achter. De focus ligt hier op 
de werking en de impact van de 
Europese Unie.

 wo 10/05 - 09.30-11.00u 
 Zie inleiding
 Lies Cappoen
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen

Het mirakel  
van Schuman 
Podcasttip van Sofie
Geprikkeld? Met deze podcasttip 
kan je zelf al op roadtrip langs 
de geschiedenis van Europa. 
Een trip langs opblaaspoppen, 
sigarettenblaadjes en 
nepbruggen met prof. Hendrik 
Vos en Sven Speybrouck.

Luister via: vrt.be/vrtnu/luister
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De Europese Unie en het 
klimaat: de Greendeal

We werpen een blik op het Europese 
milieu- en klimaatplan.

We schetsen de hedendaagse 
milieu- en klimaatproblemen en 
de noodzaak aan een grondige 
verandering van onze samenleving 
en levenswijze. Daarna geven 
we een bondig overzicht van de 
voornaamste doelstelling van de EU 
omtrent dit thema. We ontdekken 
op verschillende domeinen het 
Europese antwoord op een duurzame 
toekomst. Je verneemt dus alles over 
de Europese ambities -de groene en 
digitale omschakeling- en hoe ver 
het daarmee staat.

 wo 24/05 - 09.30-11.00u
 Zie inleiding
 Lies Cappoen
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen

“Hotel Europa?”

In 2022 werd voor het eerst in de 
geschiedenis de trieste mijlpaal van 
100 miljoen mensen op de vlucht 
overschreden. Een deel daarvan 
komt richting de Europese Unie. 
Deze lezing neemt je mee van 
vroeger tot nu, van pogingen om te 
komen tot een gemeenschappelijk 
Europese asiel -en migratiesysteem, 
waarom dit moeizaam verloopt 
en wat de visies zijn van de 
verschillende lidstaten.

 wo 07/06 - 09.30-11.00u 
 Zie inleiding
 Lies Cappoen
 Avansa regio Mechelen, 
Adegemstraat 79, Mechelen

Uitstap Europese wijk + bezoek Huis van de Europese geschiedenis 

Ga mee op stap in de Europese wijk 
van Brussel! 

Vanaf 1958 verschenen de eerste 
kantoorgebouwen van de Europese 
instellingen in het centrum van 
Brussel. Voor de Covid-pandemie 
werkten er 100.000 mensen op 
nauwelijks één vierkante kilometer. 
Werken, wonen én mobiliteit zijn er 
op zoek naar een nieuw evenwicht na 
jaren van kantoorgeweld. 

Je ontdekt tijdens deze 
Brukselwandeling ook de tijdloze 
schoonheid van het Leopoldspark, 
het Jubelpark en enkele vernieuwde 
pleinen. We ronden af om 13 uur aan 
het Leopoldpark, de plaats waar het 
Huis van de Europese geschiedenis 
gevestigd is. Je kan dit aansluitend 
gratis bezoeken, geef een seintje 
indien je ook hiervoor interesse hebt. 
We zorgen voor een ticket. 

We sporen vanuit Mechelen naar 
Brussel. Als je graag meereist, kan je 
dat aangeven bij je inschrijving. We 
nemen dan later contact met je op. Je 
betaalt zelf apart je treinticket, dit is 
niet opgenomen in de prijs. 

Je kan dit aansluitend gratis 
bezoeken, geef een seintje indien 
je ook hiervoor interesse hebt. We 
zorgen voor een ticket.

 ma 12/06 - 10.00-13.00u
 €10/2
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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 met de garantie dat je wijzer naar 
huis gaat.

Op één uur wijzer is een 
samenwerking van Avansa regio 
Mechelen met HVV, VUB en de 
plaatselijke bibliotheek met de steun 
van IMD Antwerpen.

Hoe lossen we de achterstanden 
op in het onderwijs? 
De citotoets is belangrijk 
vergelijkingsmateriaal in Nederland. 
Hoe zichtbaar zullen de effecten 
van de coronacrisis zijn? En als er 
achterstanden zijn, kunnen ze die 
nog inhalen? Onderwijssocioloog 
Thijs Bol (Universiteit van 
Amsterdam) legt uit hoe je die 
achterstanden kan oplossen.

We laten een Nederlands expert 
aan het woord in het college, 

maar stellen onze vragen aan 
een deskundige die thuis is in 
het onderwijsveld in Vlaanderen. 
Gelijkaardige problemen dienen zich 
ook hier aan. 

Met de steun van IMD Antwerpen

 vr 21/04 - 19.00-20.00u
 Gratis
 Heline Van Peteghem
 Bibliotheek Putte,  
Gemeenteplein 1, Putte
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Waarom zijn we zo 
zeker dat de big 
bang is gebeurd? 

Velen onder ons geloven dat de 
aarde samen met alle andere 
planeten en zonnestelsels 
ontstaan is door de big bang. Maar 
hoe zijn we daar zo zeker van? 
Omdat enkele proffen ons dat 
vertellen? Neen hoor, er bestaan 
bewijzen dat de oerknal echt heeft 
plaatsgevonden. Deeltjesfysicus 
Karel Van Acoleyen (UGent) neemt 
je mee, 14 miljard jaar in het 
verleden. Nadien kan je al je vragen 
stellen aan Jean-Pierre De Greve, 
prof.em. astrofysica VUB.

 do 27/04 - 19.30-20.30u
 Gratis
 Prof. Em. Jean Pierre De Greve
 Bibliotheek Berlaar,  
Dorpsstraat 84, 2590 Berlaar

Waarom is 
borstkanker 
zo moeilijk uit 
te roeien? 
Hoewel de wetenschap niet stil 
staat en er onderzoek wordt gedaan 
naar beloftevolle behandelingen, 
krijgt 1 op de 10 vrouwen ooit 
borstkanker. Oncoloog Hans 
Wildiers (KU Leuven) legt uit hoe 
dat komt en waarom het zo moeilijk 
is om dat aantal te doen dalen.

 wo 10/05 - 19.00-20.00u
 Gratis
 Prof. Em. Jacques De Greve
 Bibliotheek de Fé, Kardinaal 
Mercierplein 6, Lier
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Samen- 
leven in 
diversiteit 
Avansa zet in op activiteiten die 
ontmoeting en uitwisseling stimuleren 
tussen mensen in onze superdiverse 
samenleving. Daarnaast willen we 
met ons aanbod ook tegemoetkomen 
aan de nood van anderstaligen voor 
oefenkansen Nederlands.

Levende Bib 
Predikheren
De eerste editie van de Levende 
Bibliotheek vond plaats in Het 
Predikheren te Mechelen en was meteen 
een succes. Enkele gepassioneerde 
mensen vertelden een verhaal over 
een thema dat hen nauw aan het hart 
ligt. Mensen konden op voorhand een 
“boek” reserveren en er de avond zelf 
mee in gesprek gaan. Dat leidde tot heel 
wat boeiende conversaties!

Leo Van Kerckhoven was één van de 
deelnemers in Het Predikheren. We 
vroegen hem naar zijn ervaring.

Waarom heb je deelgenomen aan de 
Levende Bib?

Verhalen en boeken hebben me altijd 
aangesproken. Toen ik hoorde over 
de Levende Bibliotheek werd mijn 
nieuwsgierigheid meteen geprikkeld. Het 
idee dat mensen hun verhaal brachten 

en zich daarbij zouden presenteren als 
een ‘open boek’ vond ik mooi en moedig. 

Voor welk boek heb je gekozen?

Ik heb kennis gemaakt met twee 
‘Levende Boeken’: Mijn zoektocht in het 
onderwijs en Tussen twee werelden. 

Liep de sessie zoals je verwacht had?

Ik had geen verwachtingen en wou het 
moment gewoon beleven. Me laten 
drijven en kijken waar we samen zouden 
uitkomen. Het werden twee intieme 
gesprekken. Naarmate het verhaal vordert 
hoor je wat vooroordelen en typecasting 
veroorzaken en hoe kwetsend dat kan zijn. 
Maar de weerbaarheid en de veerkracht 
van deze vrouwen is inspirerend. 

Was er voldoende ruimte om vragen te 
stellen?

Je luistert uiteraard aandachtig maar 
toch ontstaat er al snel een dialoog. Je 
gaat vragen stellen. Soms voel je hierbij 
wel enige schroom omdat ze een erg 

persoonlijk verhaal vertellen. Het is 
magisch dat er op zo een korte tijd een 
connectie kan ontstaan tussen twee 
mensen. 

Hoe kijk je achteraf terug op je 
deelname?

Het idee in zijn eenvoud is briljant, 
eigenlijk zo oud als de mensheid zelf. 
Iemand vertelt het verhaal van zijn/haar 
leven. Hoe meer pagina’s je omslaat in 
het boek en naarmate je de mens leert 
kennen, ga je ook voorbij vooroordelen 
en stereotypen kijken. Het was een 
leerrijke en ontroerende ervaring. Mijn 
conclusie is: Wees voorzichtig met 
vooroordelen! 

“Het was een 
leerrijke en 
ontroerende 
ervaring”
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Levende Bib  
Nijlen

 za 22/04 - 09.30-11.30u
 Gratis
 Anna Van Ginderen
 Bibliotheek Nijlen, Kerkstraat 4, 
2560 Nijlen

Levende Bib  
Bonheiden

 wo 10/05 - 14.00-16.00u
 Gratis
 Anna Van Ginderen
 Bibliotheek Bonheiden, Jacques 
Morrensplein 1, 2820 Bonheiden

De Levende Bib
Bij de Levende Bibliotheek krijg je 
een overzicht van aanwezige ‘levende 
boeken’. Je kiest het verhaal dat 
jou het meest aanspreekt. Neem 
plaats en luister naar de persoon die 
tegenover jou zit. Elk gesprek duurt 
30 tot 40 minuten. In die tijd krijg je 
de gelegenheid om het levend boek 
te leren kennen, in een persoonlijk 
gesprek, van mens tot mens.

Levende Bib  
Puurs-Sint-Amands

 di 13/06 - 17.00-19.00u
 Gratis
 Anna Van Ginderen
 Bibliotheek Puurs, Hondsmarkt 2, 
2870 Puurs

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.

 vr 21/4, 5/5, 19/5, 9/6 en 23/6 
– 13.00-15.30u

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

Meer info & inschrijven:  
lier.bibliotheek.be/de-leeswereld

Catalogus 
levende boeken
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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, dat kan alleen met iedereen aan 
boord.
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Wegwijs 
in Putte
In onze vorige brochure lanceerden 
we een oproep voor verhalen en 
herinneringen in de gemeente Putte 
en haar deelgemeentes. De eerste 
reacties waren alvast veelbelovend. 
De mensen achter de verhalen 
werden uitgenodigd voor een eerste 
bijeenkomst en de locaties die we 
koppelen aan een verhaal zijn bepaald.

Het doel is om een route uit te stippelen 
die de locaties van de verhalen verbindt. 
Op deze plaatsen kan je de bijhorende 
anekdotes beluisteren. De route loopt 
langs Grasheide, Peulis, Beerzel en Putte 
en zet 10 thema’s in de kijker: van oorlog 
tot folklore.

Heb je zelf zin om mee te werken? 
Dat kan! Geef een seintje aan de 
Putse cultuurdienst via 015 76 78 88 of 
cultuurdienst@putte.be.

Nu al benieuwd naar wat Putse 
folklore? Hier krijg je alvast een 
voorproefje! 

Ga mee op zoek naar het fonteine 
Putteke op Beerzelberg en luister 
naar de legende van de Bremkapel 
en de verbrande Puttenaars: 
kempenskarakter.be/geritsel-en-
gefluister-putte

Dit project is een samenwerking van 
de gemeente Putte, Kempens karakter 
en Avansa regio Mechelen.

In de kijker
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Café Parole: film 
The painter and the thief

Het onwaarschijnlijke verhaal van 
een kunstenares die op zoek gaat 
naar de dief die haar schilderijen 
stal. Ze weet hem op te sporen en 
hun ontmoeting neemt meer dan 
één onverwachte wending.

Oslo, 2015. Twee schilderijen van 
Barbora Kysilkova worden gestolen 
uit een galerij. De dieven worden al 
snel gevat, maar van de kunstwerken 
is geen spoor. In de hoop haar 
creaties terug te vinden, zoekt 
Kysilkova een van de dieven op bij 
zijn proces. Ze vraagt hem of hij 
model wil staan voor een portret. 
Karl-Bertil Nordland zegt toe, en 
wanneer de twee hoofdrolspelers in 
dit verhaal elkaar beter leren kennen, 
ontwaren ze ook stukjes van zichzelf 
in de ander. 

Na deze film volgt een korte 
bespreking. De film wordt in dezelfde 
periode vertoond in de gevangenis 
van Mechelen, ook daar is een 
nabespreking.

 do 08/06 - 20.00-22.00u
 Gratis
 Bart Schoovaerts
 Vrijzinnig Centrum De Schakel, 
Steenweg 32, Mechelen

Zorgen 
voor jezelf 
en elkaar 
Zorgen voor jezelf en elkaar, daar wil 
Avansa je in versterken. We zetten 
in op ontmoeting en verbinding met 
onszelf én de mensen om ons heen. 
Zo bouwen we samen aan een meer 
zorgzame en warme gemeenschap. 35

Deze activiteit 
maakt deel uit 
van het project 
Dialoog. Met dit 
project zoeken 

we samen antwoorden op de vraag 
hoe we kunnen omgaan met conflict 
en herstel. Meer weten? Neem een 
kijkje op: avansa-regiomechelen.be/
projecten.
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Pubers en hun schermen

Kinderen, tieners en hun 
smartphone, ze lijken soms wel met 
elkaar vergroeid. Voor veel ouders 
blijft dat intensieve mediagebruik 
een raadsel: wat trekt hen daar 
precies in aan? En houdt al dat 
gamen, chatten en staren ook geen 
gevaren in?

Tijdens deze avond staat Davy Nijs 
van Digisaurus samen met ons op 
een positieve én kritische manier stil 
bij de aantrekkingskracht van games, 
sociale netwerken, vloggers ...Je 
krijgt een inkijk in hun leefwereld en 
enkele tips over hoe je jouw kinderen 
én jezelf ‘mediawijzer’ kan maken.

Na de voorstelling van Davy wordt 
er tijd voorzien om bij een hapje en 
drankje onderling ervaringen en tips 
uit te wisselen. Leren van elkaar op 
een aangename manier!

Voor ouders en opvoeders van 
kinderen tussen 12 en 16 jaar.

Deze activiteit wordt georganiseerd 
in het kader van ‘De week van de 
Groeilamp’

 di 16/05 - 19.30-22.00u
 € 10
 Davy Nijs/ Digisaurus
 CM, Antwerpsesteenweg 261, 
Mechelen

 
Wat als straffen niet 
meer werkt?  
4 motivatietechnieken

Persoonlijkheid rust op vier pijlers: 
emotionele, rationele, zintuiglijke en 
analytische behendigheid.

Bij de meeste kinderen zijn deze vier 
voldoende ontwikkeld en kunnen ze 
kiezen hoe ze reageren op bepaalde 
situaties. Bij een aantal kinderen zijn 
één of twee behendigheden sterk 
ontwikkeld, maar bleven andere 
onderontwikkeld. Deze kinderen zijn 
sterk beperkt in hun keuzeproces, en 
blijven dan ook reageren vanuit hun 
vertrouwelijke zuil: via emotionele 
chantage, discussie, lijflijke prikkels, 
of koppigheid.

Inzicht in deze processen biedt je 
meer mogelijkheden om kinderen 
en jongeren efficiënter te begeleiden 
naar een gewenst gedrag. Elk 

patroon heeft zijn unieke sleutel om 
vertrouwen en luisterbereidheid los 
te weken. Een goede relatie leidt tot 
betere samenwerking, een goede 
relatie bevordert herstel na conflict.

 di 18/04 - 19.30-22.00u
 Gratis
 Hendrik Gaublomme
 Online
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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

• Bij de tarieven 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!

• 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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Kalender

Maart
07/03 Kennismaking met je 

Android smartphone of 
tablet

p. 6

31/03 De computer bijt niet p. 6

April
11/04 Communiceren via 

Whatsapp
p. 7

13/04 Back-up van je Andorid 
smartphone

p. 8

13/04 Digicafé: Foto’s 
bewerken met je 
Android smartphone

p. 9

15/04 Op pad in het 
voedselbos

p. 18

18/04 De computer bijt niet p. 10

18/04 Wat als straffen niet 
meer werkt?

p. 36

19/04 Aan de slag met Itsme 
en Doccle

p. 7

20/04 Leren werken met Word p. 10

20/04 De Leeswereld p. 31

21/04 Hoe lossen we de 
achterstanden op in het 
onderwijs?

p. 25

22/04 Levende bib Nijlen p. 30

25/04 Foto’s nemen en 
bewerken met je 
smartphone

p. 8

26/04 In Perspectief 
De geschiedenis van de 
Europese unie in vogelvlucht

p. 21

27/04 Waarom zijn we zo 
zeker dat de big bang is 
gebeurd

p. 26

Mei
10/05 In Perspectief 

Hoe werkt de Europese unie 
en hoe beïnvloedt dit het 
dagelijks leven

p. 21

10/05 Waarom is borstkanker 
zo moeilijk uit te 
roeien?

p. 27

10/05 Levende bib Bonheiden p. 30

11/05 Communiceren via 
Whatsapp

p. 11

16/05 Pubers en hun 
schermen

p. 37

23/05 Starten met surfen en 
mailen

p. 11

24/05 In Perspectief 
De Europese Unie en het 
klimaat: de Greendeal

p. 22

31/05 Werken met Windows 11 p. 12

Juni
07/06 In Perspectief 

“Hotel Europa?”

p. 22

08/06 Café Parole: The painter 
and the thief

p. 34

12/06 Uitstap Europese wijk p. 23

13/06 Levende bib Puurs-Sint-
Amands

p. 30

15/06 Muziek en podcasts op 
je smartphone

p. 12

15/06 Digicafé: Op reis met je 
smartphone

p. 13



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

Contact & colofon 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
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