In Wijnegem
Computerlessen voor beginners
Zomerperiode 2021

Inschrijven workshops
Deelnemen aan workshops is helemaal gratis maar je moet wel
vooraf inschrijven.
Dit kan via de balie van ’t Gasthuis of online via
https://gasthuis.wijnegem.be
De workshops gaan steeds door in het leslokaal.

PROGRAMMA ZOMER 2021
KENNISMAKING MET WORD
Weg met de typemachine, lang leven de computer. Brieven en teksten typen was nog nooit
zo. gemakkelijk. Aanpassingen doen, verbeteren en de tekst voorzien van een mooie lay-out. Je kan het
leren tijdens deze initiatie.
Dinsdag 6 en 13 juli van 9 tot 12 uur
KOPEN EN VERKOPEN OP HET INTERNET
We bekijken enkele websites waar je tweedehands spullen kan kopen en verkopen. Hoe werkt dit en
hoe zit het met betalen? Is het veilig? Ontdek er meer over tijdens deze workshop.
Dinsdag 6 juli van 14 tot 16 uur
IPAD VOOR BEGINNERS
In deze 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. Breng je eigen toestel mee.
Vrijdag 9 en 16 juli van 9 tot 11 uur
IPAD VOOR GEVORDERDEN
Wil je nog dieper ingaan op de mogelijkheden van je iPad, dan is dit iets voor u. Basiskennis is hier zeker
vereist (best eerst iPhone voor beginners volgen)
vrijdag 23 en 30 juli van 9 tot 11 uur
WERKEN MET JE VERKENNER
Op je computer kan je documenten en foto’s bewaren maar vind je ze ook gemakkelijk terug? Dat kan
via de verkenner. In deze lessen leer je hoe je bestanden kan zoeken en bewaren. Wie weet hoe het
programma werkt, houdt bestanden gemakkelijk geordend.
Donderdag 15 en 22 juli van 9 tot 12 uur
Dinsdag 20 en 27 juli van 9 tot 12 uur
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.
Dinsdag 20 juli van 14 tot 16 uur
VEILIGHEID OP INTERNET
Je hoort zo vaak dat werken op het internet niet veilig is. Virussen, wormen, hackers, Trojaanse paarden,
Wat is dit en hoe kan je dit voorkomen?
Dinsdag 27 juli van 14 tot 16 uur
BROWSER EN ZOEKFUNCTIE
Om op het internet te kunnen heb je een browser nodig, Welke browsers zijn er en hoe kan je
gemakkelijk iets opzoeken? In deze workshop kom je dat te weten.
Donderdag 29 juli van 9 tot 12 uur
Dinsdag 3 augustus van 9 tot 12 uur
WERKEN IN DE CLOUD
Belangrijke bestanden op uw computer? Dan maakt u best een back-up zodat ze nooit mee 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?
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Dinsdag 3 augustus van 14 tot 16 uur
BUREAUBLAD PERSONALISEREN
Wil je je bureaublad personaliseren? Dat kan met behulp van snelkoppelingen, pictogrammen, je eigen
achtergrond kiezen, gadgets, handige tips…… Kom er meer over te weten tijdens deze lessen.
Donderdag 5, 12 en 19 augustus van 9 tot 12 uur
Dinsdag 10, 17 en 24 augustus van 9 tot 12 uur
IPHONE VOOR BEGINNERS
In deze lessen verken je de basismogelijkheden van je iPhone, werken met het aanraakscherm,
telefoneren, de instellingen van je toestel veranderen, enkele eenvoudige apps installeren en gebruiken
en snel mobiel de nodige informatie vinden. Breng je eigen toestel mee.
Vrijdag 6 en 13 augustus van 9 tot 11 uur
IPHONE VOOR GEVORDERDEN
Wil je nog dieper ingaan op de mogelijkheden van je iPhone, dan is dit iets voor u. Basiskennis is hier
zeker vereist (best eerst iPhone voor beginners volgen)
Vrijdag 20 en 27 augustus van 9 tot 11 uur
CONTROLEPROGRAMMA4S VOOR JE PC
In deze workshop leer je hoe je hard- & software kan updaten zodat je computer optimaal blijft werken.
Donderdag 26 augustus van 9 tot 12 uur
Dinsdag 31 augustus van 9 tot 12 uur
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Digidak-locaties in Wijnegem
Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem
Na een lange periode van afwezigheid door Covid-19 starten we tijdens de zomerperiode vanaf
8 juli terug op met vrije inloop en workshops.
Vrije inloop: elke donderdag van 10 tot 12 uur

Vanaf 8 juli heten we iedereen terug welkom in onze digidaklocatie. Dit willen we doen op een veilige manier.
Wij vragen dan ook aan iedereen om de veiligheidsmaatregelen te
volgen die op dat moment geldig zijn. Volg steeds de maatregelen
ter plaatse zodat iedereen op een veilige manier kan deelnemen
aan vrije inloop en/of workshops.
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.

Voor vragen kan je terecht op
tel. 03 288 21 80

Een overzicht van ons aanbod vind je in
deze flyer.
Vooraf inschrijven is verplicht.
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