INITIATIES IN SINT-KATELIJNE-WAVER
PERIODE OKTOBER – DECEMBER 2020
WORKSHOP: WEGWIJS IN COMPUTERGEBRUIK
Tijdens deze opleiding van drie halve dagen maakt u kennis met de basis van computer- of
laptopgebruik. Komen aan bod: computer en besturingssysteem, opstarten en afsluiten van
de computer, werking van muis en toetsenbord, bestanden beheren, een eenvoudige tekst
maken, … In kleine groep zet u de eerste stappen.
maandag 5+12+19 oktober van 09 tot 12 uur
Felix Brouwershof, Dijk 38, Onze-Lieve-Vrouw-Waver
dinsdag 3+10+17 november van 09 tot 12 uur
bibliotheek , Leyland 1, Sint-Katelijne-Waver
€ 15,00 voor de reeks van drie lessen
volwassenen (max. 9 personen), geen voorkennis

WORKSHOP: COMPUTER OPRUIMEN
Tijd voor de grote schoonmaak, maar hoe zit dit met uw computer? Mag u een scherm
schoonmaken met een sopje of hoe verwijdert u het stof uit uw toetsenbord?
Ook uw computersysteem verdient af en toe een schoonmaakbeurt. Hoe verwijdert u
overbodige programma’s, cookies, virussen, …. Hou uw computer in topvorm dankzij deze
tips.
maandag 5 oktober van 20 tot 22 uur
bibliotheek , Leyland 1, Sint-Katelijne-Waver
€ 5,00
volwassenen (max. 9 personen)

WORKSHOP: WEGWIJS IN INTERNET EN EMAIL
Wil u ook vlot en gericht iets vinden op het internet, maar weet u niet hoe u dit aanpakt? Wil u
de basis leren om te kunnen werken met e-mail? Tijdens deze opleiding van drie halve dagen
maakt u kennis met de basis van internet en e-mail. Komen aan bod: internet-browsers,
startpagina instellen, favorieten toevoegen, efficiënt zoeken, e-mail ophalen, beantwoorden en
doorsturen van e-mail, openen van e-mail met bijlage, ...
dinsdag 13-20-27 oktober van 9 tot 12 uur
dinsdag 8-15-22 december van 9 tot 12 uur
Huis van de verenigingen (oude pastorij) , Wilsonstraat 3 Sint-Katelijne-Waver
€ 15,00 voor de reeks van drie lessen
volwassenen (max. 9 personen)

WORKSHOP : NUTTIGE APPS
Een smartphone zonder apps is zoals een auto zonder wielen: je hebt het, maar je kunt er
niet veel mee doen. Er zijn vele apps: Sommige zijn noodzakelijk, andere zijn leuk. Maar
welke apps zijn écht nuttig, en maken van je smartphone een hebbeding dat je nooit nog
ergens wil missen? Kom het te weten op 16 november (en vergeet je smartphone niet).
maandag 16 november van 20 tot 22 uur
bibliotheek, Leyland 1, Sint-Katelijne-Waver
€ 5,00

WORKSHOP: WEGWIJS IN DOCUMENTENBEHEER
Vindt u het ook lastig om uw foto’s, documenten en teksten vlot terug te vinden? Weet u niet
waar en hoe u ze het best bewaart? Tijdens deze opleiding van twee halve dagen maakt u
kennis met de basis van documentenbeheer op de computer. Komen aan bod: werken met
opslagmedia, usb inbrengen en verwijderen, een nieuwe map aanmaken, bestanden kopiëren
en verwijderen, …
Dinsdag 24 november en 1 december van 9 tot 12
Huis van de verenigingen (oude pastorij) , Wilsonstraat 3 Sint-Katelijne-Waver
€ 10,00 voor de reeks van twee lessen
volwassenen (max. 9 personen), vereiste voorkennis: wegwijs in computergebruik

