Digidak in Vosselaar
Computerlessen voor beginners
september – december 2020
Hopelijk kunnen we jullie vanaf september terug welkom heten in
onze Digidak-locaties. Dit willen we doen op een veilige manier.
Hierbij enkele maatregelen die we zeker toepassen :
•
•
•
•
•

ontsmet je handen voor je de locatie betreedt;
respecteer de afstand van 1,5 meter tussen de aanwezigen;
draag een mondmasker;
blijf thuis als je verkouden bent of koorts hebt;
volg verder de richtlijnen van onze vrijwilligers.
Bekijk ook onze website www.digidak.be voor eventuele
aanpassingen, we volgen de richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad.

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties?

Locatie
Digidak Bibliotheek

Datum

Tijdstip

Donderdag 3 sept

14u00 tot 16u00

Donderdag 10 sept

14u00 tot 16u00

Na deze inschrijfmomenten kan nog ingeschreven worden tijdens de vrije inloop op de locatie waar de
initiatie doorgaat, zolang er nog vrije plaatsen zijn.

www.digidak.be ● vosselaar@digidak.be ● 014 71 11 03

Locatie in Vosselaar
Openbare bibliotheek, Cingel 7, 2350 Vosselaar

 014 71 11 03

Vrije inloop iedere donderdagnamiddag van 14u00 tot 16u00

(niet tijdens schoolvakanties)

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.

Initiaties
Begeleiders en lesgevers
Het digidakteam 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.

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.

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!

Digidak Vosselaar Initiatieaanbod september—december 2020
SMARTPHONE VOOR BEGINNERS (ANDROID)
In de 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.

Bibliotheek

Maandag

21/09

28/09

5/10

13u30 tot 16u30

DIGITAAL OPSLAAN
Vind je het ook lastig om foto’s, documenten, teksten, … vlot terug te vinden op je PC? Weet je niet waar en hoe je
ze best bewaart? Wat betekent Megabyte, Gigabyte ….
Komen aan bod: werken met opslagmedia, usb gebruiken, een nieuwe map aanmaken, bestanden kopiëren,
zoeken en verwijderen, …
Bibliotheek

Maandag

12/10

19/10

13u30 tot 16u30

VIDEOBELLEN MET WHEREBY
Contact houden met familie en vrienden op afstand is niet voor iedereen even gemakkelijk. Er zijn verschillende
mogelijkheden om te bellen waarbij je de persoon kan zien: het zogenaamde ‘beeldbellen’. Kom het ontdekken
tijdens deze workshop. Voor deze initiatie breng je je eigen laptop mee.

Bibliotheek

Maandag

26/10

13u30 tot 16u30

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. Voor
deze initiatie breng je je eigen laptop met Windows 10 mee.
Bibliotheek

Maandag

9/11

16/11

23/11

13u30 tot 16u30

RUIM JE COMPUTER OP
Tijdens deze initiatie leer je hoe je zowel de hardware als software van je computer/laptop kan onderhouden. Je
leert bv. hoe je plaats (geheugen) kan vrijmaken door orde te scheppen in je bestanden en ruimte vrij te maken. Je
computer wordt er weer sneller van. Voor deze initiatie breng je je eigen laptop mee.
Bibliotheek

Maandag

30/11

7/12

14/12

13u30 tot 16u30

Bovenstaande planning kan, indien nodig, nog altijd aangepast worden.

Inschrijven is verplicht. De initiaties zijn gratis, maar we vragen bij elke inschrijving een waarborg van
5 euro. Dit wordt na het voltooien van de initiatie teruggegeven.

Wenst u in te schrijven voor tablet- smartphone- initiatie, breng dan zeker uw toestel mee naar de
inschrijvingen zodat u in de juiste initiatie ingeschreven wordt.

V.U.: Bart Wuyts – Campus Blairon 714, 2300 Turnhout

