In Wijnegem
Computerlessen voor beginners
januari – maart 2022

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 januari – maart 2022
WORD (TEKSTVERWERKING)
Leer alle kneepjes van het vak in deze uitgebreide cursus tekstverwerking. Evolueer van ‘beginner’ naar
‘gevorderde’ word-gebruiker in 10 lessen.
10 lessen op dinsdag van18 januari tot 29 maart van 14u tot 17u
PRAKTISCH PC
Deze cursus is perfect als je al een cursus ‘computerwegwijs’ of iets gelijkaardigs hebt gevolgd. Je bezit
al basiskennis over de bediening van je computer en over het gebruik van e-mail, internet en de
verkenner. Je leert:
• Je startscherm (bureaublad) inrichten
• Gratis programma’s voor onderhoud en functionaliteit
• Opbouw van e mappenstructuur in verkenner
• Basiskennis Word
• Reservekopie, bak-up maken, je schijfruimte beheren en partitioneren van de harde schijf
• ….
14 lessen op maandag van 10 januari tot 9 mei van 9u tot 12u
14 lessen op vrijdag van 14 januari tot 6 mei van 9u tot 12u
E-ID EN ITSME
Leer deze handige tool kennen om in alle veiligheid te werken via internet.
1 les op dinsdag van18 januari van 9u tot 11u
EXCEL (REKENPROGRAMMA)
Je hebt een basiskennis over bediening van je pc/laptop. Je leert berekeningen maken, formules
gebruiken, grafieken maken, adressenlijsten maken en gebruiken, filteren en rangschikken van
gegevens.
10 lessen op woensdag van 19 januari tot 30 maart van 14u tot 17u
KEUZEHULP: NIEUWE SMARTPHONE KOPEN
Eerste vraag: wordt het een Android of Apple?
1 les op vrijdag 21 januari van 9u tot 11u
VEILIGHEID OP INTERNET
Wees niet bang om je op het www te begeven. We leggen je uit waar je op moet letten.
1 les op dinsdag 25 januari van 9u tot 11u
WERKEN MET APPLE IPHONE
In de eerste les kijken we na of je toestel de noodzakelijke updates heeft gehad. Daarna leer je
verschillende functies van je toestel kennen, hoe je het moet gebruiken, apps toevoegen, bellen en
sms’en, gebruik van de camera, surfen via een netwerk of 4G…
3 lessen op vrijdag 4, 11 en 18 februari van 9u tot 11u
WERKEN MET ANDROID SMARTPHONE
In de eerste les kijken we na of je toestel de noodzakelijke updates heeft gehad. Je leert verschillende
functies van je toestel kennen, hoe je het moet gebruiken, apps toevoegen, bellenen sms’en, gebruik
van de camera, surfen via een netwerk of 4G…
3 lessen op vrijdag 4, 11 en 18 februari van 9u tot 11u

V.U.: Bart Wuyts – Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout

PROGRAMMA januari – maart 2022
INTERNETBANKIEREN
Ben je onzeker over bankieren via het internet, of vertrouw je het gewoon niet? Kom eens kennismaken
op een oefencomputer van een onbestaande bank….
1 les op dinsdag 1 februari van 9u tot 11u
DIGITAAL OPSLAAN
Opgeruimd staat netjes! Leer hoe je zelf je mappen en documenten kan ordenen zodat je ze nadien
gemakkelijk terug kan vinden.
2 lessen op dinsdag 8 en 15 februari van 9u tot 11u
DIGITAAL KOPEN EN VERKOPEN
Welke sites gebruik je, waar moet je op letten, hoe voeg je foto’s toe, ….
1 les op dinsdag 22 februari van 9 tot 11u
WHATSAPP OP JE SMARTPHONE
Ontdek de (onbekende) mogelijkheden van dit veel gebruikte appje.
1 les op dinsdag 8 maart van 9u tot 11u
TIPS & TRICKS VOOR DE IPAD
In deze workshop voor gevorderden gaan we dieper in op allerlei vragen van de cursisten.
3 lessen op vrijdag 11, 18 en 25 maart van 9u tot 11u
WERKEN MET APPS
Praktisch gebruik van je smartphone/iPhone door het gebruik van apps.
1 les op vrijdag 11 maart van 9u tot 11u
COMPUTERWEGWIJS
Ben je een beginner zonder enige computerervaring? Deze cursus start vanaf nul.
2 lessen op dinsdag 15 en 22 maart van 9u tot 11u
CLOUD
De Cloud is de plek waar je je bestanden kunt bewaren, delen met anderen….en altijd kunt terugvinden!
1 les op dinsdag 29 maart van 9 tot 11u

V.U.: Bart Wuyts – Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout

PROGRAMMA januari – maart 2022
p

Digidak-locaties in Wijnegem
Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem
Vrije inloop: elke donderdag van 10 tot 12 uur

Wij vragen 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.

V.U.: Bart Wuyts – Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout

