In Kalmthout
Computerlessen voor beginners
januari – maart 2021

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties?

Locatie

Datum

Dienstencentrum Maandag 11 januari

Tijdstip
9:00 – 12:00 uur

Dienstencentrum Donderdag 7 en 14 januari 19:00 – 20:00 uur
Nieuwmoer

Dinsdag 12 en 19 januari

9:00 – 11:30 uur

www.digidak.be ● kalmthout@digidak.be

Begeleiders gezocht met een hart voor mensen en een passie voor ICT
Heb je iedere week een halve dag tijd en wil je graag mensen leren werken met nieuwe
media: smartphone, tablet, computer? Dan ben je bij Digidak aan het juiste adres. Wij
organiseren basislessen computer, tablet en smartphone. Dit in kleine groepjes op een
laagdrempelige manier. Wij zijn actief is 20 gemeenten, misschien ook wel in jouw buurt.
Je werkt in een enthousiast team van vrijwilligers. Je krijgt opleiding om zelf als lesgever aan
de slag te gaan. Wil je liever niet zelf lesgeven, dan kan je ook als begeleider meehelpen.
Tijdens vrije inloopmomenten kunnen mensen langskomen met al hun computervragen. Ben
jij technisch onderlegd en hou je van een uitdaging? De bezoekers zullen je dankbaar zijn.

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 webshops en geef zo
Digidak een extra steuntje in de rug!

PROGRAMMA JANUARI – MAART 2021
COMPUTERGEBRUIK VOOR BEGINNERS
Dit is de ideale cursus voor de absolute beginner!
We starten werkelijk vanaf nul. Je leert de PC opstarten en terug uitschakelen, je maakt uitgebreid
kennis met het toetsenbord en de muis. Van daaruit gaan we stapsgewijs verder zodat je vertrouwd
geraakt met de mogelijkheden van je PC. Je mag je eigen toestel meebrengen, maar dit hoeft niet.
Dienstencentrum: donderdag 21 en 28 januari en 4 februari van 9 tot 12 uur
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, …
Dienstencentrum: dinsdag 23 februari en 2 maart van 13 tot 16 uur
Dienstencentrum: donderdag 25 februari en 4 maart van 9 tot 12 uur
Nieuwmoer: dinsdag 9 en 16 maart van 13 tot 16 uur
INTERNET EN E-MAIL
Via het internet kan je alles: boodschappen doen, informatie opzoeken, met vrienden contact houden,
spelletjes spelen, films kijken en zo veel meer … Maak kennis met het internet en ontdek een hele nieuwe
wereld.
Nieuwmoer: dinsdag 22 en 29 september en 6 oktober van 13 tot 16 uur
Bibliotheek: woensdag 7, 14 en 21 oktober 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, mails versturen, gebruik van het internetprogramma
Edge en zo veel meer.
Dienstencentrum: dinsdag, 26 januari, 2 en 9 februari van 13 tot 16 uur
SMARTPHONE
Met een smartphone kan je telefoneren en nog zoveel meer. Deze kleine computer ontdek je In drie
lessen. Leer 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
Dienstencentrum: donderdag 21 en 28 januari, 4 februari van 13 tot 16 uur
Nieuwmoer: donderdag 4,11 en 25 februari van 9 tot 12 uur
iPhone
Dienstencentrum: woensdag 3, 10 en 17 maart van 9 tot 12 uur
TABLET VOOR BEGINNERS
Verken de basismogelijkheden van je tablet. Leer werken met het aanraakscherm, de instellingen van je
toestel veranderen, enkele eenvoudige apps installeren en gebruiken en snel mobiel de nodige
informatie vinden. Breng je eigen toestel mee.
Android
Nieuwmoer: dinsdag 9, 23 februari en 2 maart van 13 tot 16 uur
iPad
Dienstencentrum: woensdag 20, 27 januari en 3 februari van 9 tot 12 uur

PROGRAMMA JANUARI – MAART 2021
WEGWIJS IN DE CLOUD
Belangrijke bestanden of foto’s op je computer? Dan maak je best een back-up zodat ze nooit meer
verloren gaan. Dit kan op een geheugenstick of externe harde schijf. Maar heb je de Cloud al ontdekt?
Je bestanden bewaren op het internet. Hoe werkt het? Is het veilig? Wat heb ik hiervoor nodig?
Bibliotheek: dinsdag 23 februari, 2 en 9 maart van 9 tot 12 uur
FOTOBEWERKING
Ben jij ook een amateurfotograaf die graag foto's wil leren bewerken? Met het gratis programma
FastStone Image Viewer kan je zo aan de slag.
Bibliotheek: woensdag 24 februari, 3 en 10 maart van 9 tot 12 uur
eID
Je identificeren via het internet met je elektronische identiteitskaart. Breng je identiteitskaart en pincode
mee als je aan deze initiatie wil deelnemen.
Dienstencentrum: donderdag 11 februari van 9 tot 12 uur
WANDELEN EN FIETSEN MET GPS OP SMARTPHONE
Je smartphone als GPS gebruiken? Handig als je veel fietst of wandelt. Leer hoe je een mooie route
uitstippelt en verlies nooit meer de weg.
Nieuwmoer: donderdag 21 en 28 januari van 13 tot 16 uur
WANDELEN EN FIETSEN MET GOOGLE MAPS
Nu zowat iedereen een smartphone op zak heeft, is het heel wat makkelijker geworden om de weg van
punt A naar punt B te vinden. Ontdek de mogelijkheden van Google Maps.
Bibliotheek: dinsdag 9 februari van 9 tot 12 uur
AGENDA MAKEN IN GOOGLE
Vergeet nooit meer een afspraak met een de agenda van Google.
Als je naast een pc ook een smartphone of tablet hebt, kan je op ieder toestel je agenda raadplegen.
Dienstencentrum: dinsdag 9 maart van 13 tot 16 uur
WHATSAPP OP SMARTPHONE
WhatsApp is de meest gebruikte app om berichten te sturen, te telefoneren en videobellen met de hele
wereld. Vermijdt torenhoge telefoonkosten. Je hebt enkel een internetverbinding nodig.
Android
Nieuwmoer: dinsdag 26 januari en 2 februari van 13 tot 16 uur
iPhone
Dienstencentrum: woensdag 10 en 24 februari van 9 tot 12 uur
EXCEL
Excel is niet alleen in bedrijven een handig rekenprogramma, ook jij kan dit voor vele toepassingen
gebruiken zoals adreslijsten, budgetplanning, urenplanning enz.
Nieuwmoer: maandag 25 januari, 1 en 8 februari van 19 tot 22 uur

PROGRAMMA JANUARI – MAART 2021
VIDEOBELLEN MET WHEREBY
In tijden van Corona, waar het moeilijk is om contact te houden met familie en vrienden, is een
eenvoudig programma om te kunnen videobellen een hele verademing. Geen account nodig en met 2
klikken, kan je elkaar zien en horen vanop ieder toestel. Kom het leren en proberen in deze workshop.
Dienstencentrum: dinsdag 16 maart van 9 tot 12 uur
ETIKETTEN MAKEN MET WORD
Etiketten zijn handig wanneer u veel post moet versturen. Zelf de adressen opschrijven hoeft dan niet.
Leer tijdens deze initiatie hoe je deze etiketten kan maken en afdrukken.
Dienstencentrum: dinsdag 16 maart van 13 tot 16 uur
INTERNETBANKIEREN OP PC
Doe jij je bankverrichtingen nog aan het loket? Sommige banken rekenen hier extra kosten voor aan.
Wil je leren hoe je online je bankzaken zelf kan doen, volg dan zeker deze initiatie.
Dienstencentrum: woensdag 10 februari van 9 tot 12 uur
Nieuwmoer: donderdag 4 maart van 9 tot 12 uur
ACCOUNTS AANMAKEN
Op elke website waar je moet inloggen, heb je een account nodig. Vergelijk dit met een lidkaart of
klantenkaart. Heb je een account, dan kan je alle mogelijkheden van deze website gebruiken.
Leer hoe je een account kan maken en hoe je een veilig wachtwoord kiest.
Bibliotheek: woensdag 17 maart van 9 tot 12 uur
HANDIGE APPS
Gebruik jij je smartphone enkel om te telefoneren? Spijtig, wat je kan er zoveel meer mee. We tonen een
greep uit de ontelbare Apps die het dagelijks leven makkelijker kunnen maken. Leer hoe je deze Apps
vindt en installeert. Met je smartphone kan je meer dan je denkt.
Android
Dienstencentrum: donderdag 11, 25 februari en 4 maart van 13 tot 16 uur
Nieuwmoer: donderdag 11 en 18 maart van 9 tot 12 uur
POWERPOINT
PowerPoint is heel geschikt om diapresentaties te maken. Die presentatie kan over van alles gaan, van
de vakantie tot een uitleg over uw hobby of een spreekbeurt voor school. Voeg nog animatie toe en
wat muziek en je presentatie zal velen doen verbazen.
Nieuwmoer: maandag 1 en 15 maart van 19 tot 22 uur
ANDROID BEVEILIGEN
Je smartphone staat vol met persoonlijke, belangrijke gegevens. Van privéfoto’s tot je bankdetails tot je
wachtwoorden: als er één apparaat is dat bijna al je geheimen kent, dan is het wel je smartphone.
Daarom is het heel belangrijk dat je Android-smartphone goed beschermd is.
Nieuwmoer: maandag 22 februari van 19 tot 22 uur

PROGRAMMA JANUARI – MAART 2021

Digidak-locaties in Kalmthout
•

Dienstencentrum De Groten Uitleg, Kerkeneind 20, 2920 Kalmthout
Vrije inloop: maandagvoormiddag van 9u00 tot 12u00 (niet tijdens schoolvakanties) en
woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00
Jeugdbibliotheek Nieuwmoer, Nieuwmoer-Dorp 12, 2920 Kalmthout (eerste verdieping)
Vrije inloop: dinsdagvoormiddag van 9u00 tot 11u30 (niet tijdens schoolvakanties)
Bibliotheek, Kerkeneind 23, 2920 Kalmthout
Geen vrije inloop

•
•

Vanaf 20 januari heten we iedereen terug welkom 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 bij ieder bezoek (vrije inloop, inschrijvin g of initiatie)
een mondmasker;
blijf thuis als je verkouden bent of koorts hebt ;
volg verder de richtlijnen van onze vrijwilligers
Wil je langskomen tijdens de vrije inloopmomenten of
inschrijven voor een initia tie, maak dan eerst telefonisch een
afspraak via het nummer 03 641 63 54.
Bekijk ook onze website www.digidak.be voor eventuele
aanpassingen, we volgen de richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad.

Vrije inloop

Initiaties

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!

Digidak geeft cursussen in een prettige
en ontspannen sfeer. Leer stap voor stap
werken met een computer, tablet of
smartphone.

Maak telefonisch een afspraak en volg
de veiligheidsvoorschriften die
uithangen aan de ingang van het lokaal.
Tel. 0 3 6 4 1 6 3 5 4

Een overzicht van ons aanbod vind je in
deze brochure. Voor initiaties van 3
lessen betalen inwoners van Kalmthout
€5,00. Deelnemers van buiten Kalmthout
betalen €10,00. Cursussen van 1 of 2
lessen zijn gratis.
Vooraf inschrijven is verplicht.

