Digidak in Zoersel
Computerlessen voor beginners
januari – maart 2020

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties?

Locatie

Datum

Gemeentehuis Maandag 16 dec.

Tijdstip

11:00 – 12:00 uur
13:30 – 16:30 uur
Gemeentehuis Donderdag 19 dec. 18:00 – 20:00 uur
Bibliotheek
Maandag 16 dec.
18:30 – 20:00 uur
Bibliotheek
Donderdag 19 dec. 10:30 – 12:30 uur

www.digidak.be ● zoersel@digidak.be ● 014 71 11 03
Locaties in Zoersel
•
•
•

Gemeentehuis, Handelslei 167, 2980 Zoersel, 03 298 09 30
Vrije inloop iedere maandagnamiddag van 13:30 tot 16:30 uur
Openbare bibliotheek, Dorp 54, 2980 Zoersel, 03 298 07 22
Vrije inloop iedere donderdagvoormiddag van 09.30 tot 12:00
WZC De Buurt, Kermisplein 9, 2980 Zoersel
Vrije inloop iedere woensdagvoormiddag van 13:30 tot 16:30
!!! Opmerking: Tijdens schoolvakanties zijn de locaties gesloten (dus geen vrije inloop)

Vrije inloop
Bij Digidak kan je terecht om GRATIS
gebruik te maken van de computer en
het internet. Onze begeleiders staan
altijd klaar om je verder te helpen met
je computervragen. Spring zeker eens
binnen om kennis te maken! Je hoeft
hiervoor geen afspraak te maken. Wij
raden ook ten zeerste aan dat je na het
volgen van lessen extra komt oefenen
tijdens de vrije inloopmomenten.

Begeleiders en lesgevers
Het Digidak-team bestaat uit
gemotiveerde vrijwilligers die graag hun
computerkennis delen. Wil je zelf ook
vrijwilliger worden bij Digidak? Kom dan
zeker langs tijdens de vrije
inloopmomenten. Wij geven je graag
meer uitleg.

Initiaties
Digidak staat garant voor cursussen in een
prettige en ontspannen sfeer. De cursussen
worden in kleine groepjes gegeven. Heb je
nog nooit met een computer, tablet of
smartphone gewerkt en wil je het graag
leren? Wil je meer weten over het internet,
Facebook of de Cloud? Dit en veel meer
ontdek je tijdens de verschillende cursussen
die door Digidak worden georganiseerd.
Een overzicht van ons aanbod vind je in
deze brochure. Je betaalt bij inschrijving
een waarborg van 5 euro die je terugkrijgt
bij de laatste les.

Digidak steunen
zonder dat het jou iets kost
Trooperen? is Online shoppen en Digidak
steunen, zonder extra te betalen!
Hoe? Surf naar www.trooper.be/digidak.
Bestel bij één van de 150 webshops en geef
zo Digidak een extra steuntje in de rug!

COMPUTERGEBRUIK VOOR BEGINNERS
Tijdens deze opleiding van drie halve dagen maak je kennis met de basis van computer of
laptopgebruik.
Komen aan bod: opstarten en afsluiten van de computer, werking van muis en toetsenbord, bestanden
bewaren, een eenvoudige tekst maken, …
Gemeentehuis: maandag 6, 13 en 20 januari van 9 tot 12 uur
Bibliotheek: maandag 6, 13 en 20 januari van 9 tot 12 uur
DIGITAAL OPSLAAN
Weet je hoe je best foto’s, documenten en teksten overzichtelijk bewaart op je computer?
Tijdens deze opleiding maakt u kennis met de basis van documentenbeheer op de computer. Komen
aan bod: werken met opslagmedia, usb gebruiken, een nieuwe map aanmaken, bestanden kopiëren,
zoeken en verwijderen, …
Gemeentehuis: maandag 27 januari en 3 februari van 9 tot 12 uur
Bibliotheek: maandag 3 en 10 februari van 9 tot 12 uur
INTERNET EN E-MAIL
Met het gebruik van het internet gaat er een hele wereld voor je open. In deze initiatie leren we
informatie zoeken op het internet en e-mail. Komen aan bod: internet-browsers, startpagina instellen,
favorieten toevoegen, efficiënt zoeken, e-mail ophalen, beantwoorden en doorsturen, openen en
verzenden van e-mail met bijlage, …
Bibliotheek: maandag 2, 9 en 16 maart van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis: maandag 9, 16 en 23 maart van 9 tot 12 uur
Bibliotheek: vrijdag 20 en 27 maart, 3 april van 9 tot 12 uur
WINDOWS 10
Tijdens deze initiatie leer je werken met het besturingssysteem Windows 10. Gebruik van start, tegels,…
Installeren van Apps uit de Windows store, instellen van verschillende e-mails, gebruik van Edge en
werken in de Cloud.
Bibliotheek: dinsdag 28 januari, 4 en 11 februari van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis: donderdag 6, 13 en 20 februari van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis: woensdag 4, 11 en 18 maart van 9 tot 12 uur
SMARTPHONE EN IPHONE VOOR BEGINNERS
In drie lessen verken je de basismogelijkheden van je smartphone: werken met het aanraakscherm,
telefoneren, de instellingen van je toestel veranderen, enkele eenvoudige apps installeren en gebruiken
en snel mobiel de nodige informatie vinden. Aparte initiatie voor iPhone-gebruikers. Breng je eigen
toestel mee.
Android
Bibliotheek: dinsdag 7, 14 en 21 januari van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis: woensdag 8, 15 en 22 januari van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis: vrijdag 6, 13 en 20 maart van 9 tot 12 uur
Bibliotheek: dinsdag 17, 24 en 31 maart van 9 tot 12 uur
iPhone
Gemeentehuis: donderdag 9, 16 en 23 januari van 19 tot 22 uur
Gemeentehuis: dinsdag 3, 10 en 17 maart van 9 tot 12 uur
TABLET VOOR BEGINNERS
In deze lessen verken je de basismogelijkheden van je tablet: werken met het aanraakscherm, de
instellingen van je toestel veranderen, enkele eenvoudige apps installeren en gebruiken en snel mobiel
de nodige informatie vinden. Aparte initiatie voor iPad-gebruikers. Breng je eigen toestel mee.
Android
Gemeentehuis: vrijdag 10, 17 en 24 januari van 9 tot 12 uur
iPad
Gemeentehuis: dinsdag 7, 14, 21 en 28 januari van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis: donderdag 5, 12, 19 en 26 maart van 19 tot 22 uur

VEILIG OP HET INTERNET
Populariteit op het internet heeft ook een keerzijde. Criminelen maken gebruik van de anonimiteit en
proberen mensen op te lichten. In deze cursus leren we verschillende vormen van Cybercriminaliteit
herkennen en geven we tips hoe je je hiertegen kan beschermen. Ook vermelden we wat je best kan
doen als je toch slachtoffer bent geworden.
Gemeentehuis: woensdag 5 februari van 13:30 tot 16:30 uur
Gemeentehuis: woensdag 25 maart van 9 tot 12 uur
WEGWIJS IN DE CLOUD
Belangrijke bestanden op uw computer? Dan maakt u best een back-up zodat ze nooit mee verloren
gaan. Dit kan op een geheugenstick of externe harde schijf. Maar heeft u de Cloud al ontdekt?
Je bestanden bewaren op het internet. Hoe werkt het? Is het veilig? Wat heb ik hiervoor nodig?
Bibliotheek: vrijdag 31 januari van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis: vrijdag 21 februari van 9 tot 12 uur
Bibliotheek: maandag 23 maart van 9 tot 12 uur
TEKSTVERWERKING
Weg met de typemachine, lang leven de computer. Brieven en teksten typen was nog nooit zo
gemakkelijk. Aanpassingen doen, verbeteren en de tekst voorzien van een mooie lay-out. Leer het
tijdens deze initiatie.
Gemeentehuis: woensdag 5, 12 en 19 februari van 9 tot 12 uur
EXCEL
Wil je een eenvoudige manier om je adres-, prijs– of puntenlijsten te beheren? Excel is niet alleen in
bedrijven een heel handig rekenprogramma, ook jij kan dit voor vele toepassingen gebruiken.
Bibliotheek: vrijdag 10, 17 en 24 januari van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis: maandag 10 en 17 februari, 2 maart van 9 tot 12 uur
POWERPOINT
Wil je je foto’s op een leuke manier aan je vrienden tonen? Moet je een spreekbeurt geven en wil je dit
illustreren met teksten en afbeeldingen? Leer hoe je een presentatie kan maken met animatie en
overgangen tijdens deze initiatie.
Gemeentehuis: woensdag 4, 11 en 18 maart van 13:30 tot 16:30 uur
FOTOBEWERKING
Ben jij ook een amateurfotograaf die graag foto's wil leren bewerken? Bij Digidak kan je terecht om met
het programma FastStone Image Viewer te leren werken. Een programma dat gratis ter beschikking is
op het internet.
Gemeentehuis: woensdag 15, 22 en 29 januari van 13:30 tot 16:30 uur
Bibliotheek: vrijdag 7, 14 en 21 februari van 9 tot 12 uur
ONTWERP JE FOTOBOEK
Heb je enkele leuke foto’s op je computer staan die je graag in een eigen ontworpen fotoboek zou
willen zien? Wij gebruiken hiervoor de applicatie van Kruidvat.
Bibliotheek: vrijdag 6 maart van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis: woensdag 25 maart van 13:30 tot 16:30 uur
ACCOUNTS AANMAKEN
Op elke website waar je moet inloggen heb je een account nodig. Een account is een gebruiksprofiel en
bestaat meestal uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Vergelijk een account met een lidkaart of
klantenkaart.
Wil je leren hoe je een veilig account aanmaakt? Neem dan deel aan deze initiatie.
Gemeentehuis: woensdag 12 en 19 februari van 13:30 tot 16:30 uur
Gemeentehuis: donderdag 19 en 26 maart van 9 tot 12 uur

EIGEN AGENDA MAKEN IN GOOGLE
Vergeet nooit meer een afspraak met de agenda van Google. Als je naast een pc ook een smartphone
of tablet hebt, kan je op ieder toestel je agenda raadplegen.
Bibliotheek: maandag 17 februari van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis: donderdag 12 maart van 9 tot 12 uur
WATSAPP OP SMARTPHONE
WhatsApp maakt gebruik van de internetverbinding van je telefoon om je berichten te laten sturen naar
of te bellen met vrienden en familie over de hele wereld zonder dure telefoonrekening.
Android
Gemeentehuis: woensdag 29 januari van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis: vrijdag 27 maart 9 tot 12 uur
iPhone
Gemeentehuis: dinsdag 18 februari van 9 tot 12 uur
Gemeentehuis: donderdag 20 februari van 19 tot 22 uur
Gemeentehuis: dinsdag 24 maart van 9 tot 12 uur
FACEBOOK
Wil jij ook in nauw contact blijven me al je vrienden en kennissen? Via Facebook kan je berichten
versturen, foto’s en video’s delen. Hoe maak je een account en waarop moet je letten?
Gemeentehuis: vrijdag 7 en 14 februari van 9 tot 12 uur
APPS OP REIS
Ik ga op reis en ik neem mee … mijn smartphone met handige en nuttige apps die je reis nog
aangenamer maken.
Bibliotheek: dinsdag 18 februari van 9 tot 12 uur
ONLINE KOPEN EN VERKOPEN
We bekijken enkele websites waar je tweedehands spullen kan kopen en verkopen. Hoe werkt dit en
hoe zit het met betalen? Is het veilig? Ontdek er meer over tijdens deze initiatie.
Bibliotheek: dinsdag 3 en 10 maart van 9 tot 12 uur
INTERNETBANKIEREN OP PC
Meer en meer banken sluiten en verwachten dat je betalingen doet via je computer. Waar moet je op
letten als je je bankzaken regelt via de computer? Kom het ontdekken tijdens deze initiatie.
Gemeentehuis: vrijdag 31 januari van 9 tot 12 uur
RUIM JE COMPUTER OP
Tijdens deze initiatie leer je hoe je je eigen computer/laptop kan onderhouden. Zowel hardware als
software moeten onderhouden worden. Je leert bv. hoe je plaats (geheugen) kan vrijmaken op je
computer door te defragmenteren.
Gemeentehuis: donderdag 9, 16 en 23 januari van 9 tot 12 uur
Bovenstaande planning van initiaties kan onderhevig zijn aan wijzigingen en/of annuleringen.

