Digidak in Vosselaar
Computerlessen voor beginners
januari – maart 2021

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties?

Locatie

Datum

Digidak Bibliotheek

Donderdag 14 januari

Tijdstip
14u00 tot 16u00

www.digidak.be ● vosselaar@digidak.be

Digidak Vosselaar Initiatieaanbod januari—maart 2021
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

18/01

25/01

1/02

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, … Voor deze initiatie breng je je eigen laptop en een USB—stick mee.
Bibliotheek

Maandag

8/02

22/02

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

1/03

8/03

15/03

13u30 tot 16u30

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? Voor deze initiatie
breng je je eigen laptop mee.
Bibliotheek

Maandag

22/03

13u30 tot 16u30

Tablet—Café
Ben jij beginnende smartphone of tablet gebruiker en zit je met een aantal vragen? Wil je nieuwe interessante
apps leren kennen? Heb je nog geen toestel en wil je graag advies om een goede keuze te maken om een nieuwe
smartphone of tablet te kopen? Schrijf dan in voor deze initiatie.
Bibliotheek

Maandag

29/03

13u30 tot 16u30

Inschrijven is verplicht. Bovenstaande planning kan, indien nodig, nog altijd aangepast worden.
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

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.

Locatie in Vosselaar

OPGELET! Momenteel geen vrije inloop

Openbare bibliotheek, Cingel 7, 2350 Vosselaar
Vrije inloop iedere donderdagnamiddag van 14u00 tot 16u00
(niet tijdens schoolvakanties)

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!

