Digidak in Beerse
Computerlessen voor beginners
januari – maart 2021

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties?
Locatie
Boudewijnstraat 18

Datum

Tijdstip

Dinsdag 12 januari

14u00 tot 16u00

Woensdag 13 januari

14u00 tot 16u00

Donderdag 14 januari

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.

Digidak Beerse Initiatieaanbod januari—maart 2021
IPAD VOOR BEGINNERS
In drie lessen verken je de basismogelijkheden van je iPad: 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 gebruikers van Android. Breng je eigen toestel mee.
Boudewijnstraat

Maandag

18/01

25/01

1/02

9u00 tot 12u00

TABLET VOOR BEGINNERS (ANDROID)
In drie 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 gebruikers van iPad. Breng je eigen toestel mee.
Boudewijnstraat

Dinsdag

19/01

26/01

2/02

9u00 tot 12u00

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.
Boudewijnstraat

Woensdag

20/01

27/01

3/02

9u00 tot 12u00

Boudewijnstraat

Vrijdag

12/02

26/02

5/03

9u00 tot 12u00

Boudewijnstraat

Dinsdag

9/03

16/03

23/03

9u00 tot 12u00

ONTWERP JE FOTOBOEK
Heb je 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.
Boudewijnstraat

Donderdag

21/01

9u00 tot 12u00

Boudewijnstraat

Donderdag

4/03

9u00 tot 12u00

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.
Boudewijnstraat

Vrijdag

22/01

29/01

5/02

9u00 tot 12u00

Boudewijnstraat

Woensdag

10/03

17/03

24/03

9u00 tot 12u00

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.

Boudewijnstraat

Maandag

25/01

1/02

8/02

13u30 tot 16u30

GOOGLE APPS
Google is de meest gebruikte zoekrobot. Maar wist je dat Google nog andere toepassingen gratis aanbiedt?
Google foto’s, Maps, vertalingen, drive, agenda, …
Maak kennis met deze toepassingen die je het leven makkelijker maken.
Boudewijnstraat

Donderdag

28/01

9U00 tot 12u00
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GOOGLE APPS
Google is de meest gebruikte zoekrobot. Maar wist je dat Google nog andere toepassingen gratis aanbiedt?
Google foto’s, Maps, vertalingen, drive, agenda, …
Maak kennis met deze toepassingen die je het leven makkelijker maken.
Boudewijnstraat

Maandag

29/03

13u30 tot 16u30

ONLINE KOPEN EN VERKOPEN
Heb je nog oude spullen staan die je niet meer gebruikt? Verkoop ze online! Wil je weten hoe je veilig online kan
kopen zonder de deur uit te moeten? Tijdens deze initiatie maak je kennis met de verschillende manieren van
online kopen en verkopen.
Boudewijnstraat

Donderdag

4/02

9u00 tot 12u00

E-ID EN ITSME
Om je pensioengegevens op te vragen, studiebeurs of andere overheidsdocumenten, moet je je identificeren en
aanmelden met je elektronische identiteitskaart. Hiervoor gebruik je een kaartlezer of itsme op je smartphone. Hoe
dit werkt, leer je tijdens deze initiatie van twee halve dagen.
Boudewijnstraat

Maandag

8/02

22/02

9u00 tot 12u00

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-mails versturen en ontvangen. 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, …
Boudewijnstraat

Dinsdag

9/02

23/02

2/03

9u00 tot 12u00

Boudewijnstraat

Maandag

8/03

15/03

22/03

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.
Boudewijnstraat

Woensdag

10/02

24/02

3/03

9u00 tot 12u00

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, …
Boudewijnstraat

Donderdag

11/02

25/02

9u00 tot 12u00

Boudewijnstraat

Maandag

22/02

1/03

13u30 tot 16u30

FACEBOOK
Wil je in contact blijven met familie en vrienden? Wil je op de hoogte blijven van evenementen bij verenigingen,
buurtwerking, gemeente.? Dat kan via facebook.
Boudewijnstraat

Maandag

1/03

8/03

15/03

9u00 tot 12u00
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GEOCACHING MET SMARTPHONE VOOR BEGINNERS
Geocaching is een soort schattenjacht waarbij je, met behulp van de GPS-ontvanger van je smartphone, op zoek
gaat naar caches (schatten) in de natuur. Wereldwijd zijn er meer dan 3 miljoen verstopt. De info over de caches
halen we van het internet. Geocachen combineert het omgaan met technologie (smartphone), met het genieten
van de natuur. Het is een gezonde groepbevorderende buitenactiviteit. Het zoeken vormt een uitdaging,
waardoor ook kinderen het wandelen weer leuk vinden.
De lessen (9u) zijn voor de Android-smartphone. De tweede les is een praktijkles waarbij je zo’n 3 à 4 km moet
kunnen wandelen met aangepaste kledij. Alhoewel enige vaardigheid met pc en smartphone een voordeel is,
wordt geen specifieke voorkennis vereist.

Boudewijnstraat

Dinsdag

9/03

16/03

23/03 30/03

13u30 tot 16u30

ACCOUNTS ANMAKEN
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.
Boudewijnstraat

Maandag

22/03

29/03

9u00 tot 12u00

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.
Boudewijnstraat

Dinsdag

30/03

9u00 tot 12u00

WEGWIJS IN DE CLOUD
Belangrijke bestanden op uw computer? Dan maakt u best een back-up zodat ze nooit meer 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?
Boudewijnstraat

Woensdag

31/03

9u00 tot 12u00

Inschrijven is verplicht. Bovenstaande planning kan, indien nodig, nog altijd aangepast worden.
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.
We heten iedereen welkom op de initiaties van Digidak. 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, inschrijving of initiatie) een mondmasker

•

blijf thuis als je verkouden bent of koorts hebt

•

volg verder de richtlijnen van onze vrijwilligers

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

www.digidak.be ● beerse@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.

Locaties in Beerse

OPGELET de openingsuren kunnen afwijken

Openbare bibliotheek, , Heilaarstraat 6, 2340 Beerse  014 62 21 23
Vrije inloop maandag, woensdag en vrijdag van 9u00 tot 12u00

Digidak Boudewijnstraat, Boudewijnstraat 18, 2340 Beerse
Vrije inloop donderdag van 14u00 tot 16u00
LDC De Ontmoeting, Boudewijnstraat 10, 2340 Beerse
Vrije inloop iedere eerste woensdag van de maand van 13u00 tot 15u00

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!

