in Peer
Computerlessen voor beginners

januari – maart 2022

Waar en wanneer inschrijven?

Locatie
‘t Poorthuis

Datum
Maandag 10 januari

Tijdstip
17 – 20 uur

Na deze data, kan je nog inschrijven tijdens de vrije inloopmomenten
Is de cursus volzet, laat dan uw naam op de wachtlijst plaatsen. U krijgt bericht als er een plaatsje vrijkomt.

www.digidak.be ● peer@digidak.be ● 0483 70 59 08

PROGRAMMA JANUARI – MAART 2022

Digidak-locaties in Peer en vrije inloopmomenten
•

’T POORTHUIS, Zuidervest 2a, 3990 Peer
Vrije inloop: iedere maandag van 17 tot 20 uur (niet tijdens schoolvakanties)

•

OC BRUEGHELHEEM, Dorpsstraat 17, 3990 Grote-Brogel
Vrije inloop: iedere vrijdag van 14 tot 17 uur (niet tijdens schoolvakanties)

•

OC DE WIRIX, Pieter Breugellaan 10, 3990 Kleine-Brogel
Vrije inloop: iedere dinsdag van 13 tot 16 uur (niet tijdens schoolvakanties)

Vrije inloop

Cursussen

Bij Digidak kan je terecht om GRATIS
gebruik te maken van de computer en het
internet.

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

Onze begeleiders staan altijd klaar om je
verder te helpen met je computer-, tablet- of
smartphonevragen.

Een overzicht van ons aanbod vind je in deze
brochure. De lessen zijn GRATIS en voor
iedereen toegankelijk.

Spring zeker eens binnen om kennis te
maken!

Maximaal 5 cursisten per cursus.
Vooraf inschrijven is verplicht

Begeleiders en lesgevers
Het digidakteam bestaat uit gemotiveerde
vrijwilligers die graag hun computerkennis
delen.
Wil je zelf ook vrijwilliger worden bij
Digidak? Kom dan zeker langs tijdens de
vrije inloopmomenten. Wij geven je graag
meer uitleg.
Of stuur een e-mail naar peer@digidak.be

Wij geven om uw en onze gezondheid. 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
We volgen de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad .

PROGRAMMA JANUARI – MAART 2022
COMPUTERGEBRUIK VOOR BEGINNERS
Deze cursus is speciaal mensen die nog nooit op een computer gewerkt hebben.
Je leert de computer 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 computer. Je mag je eigen toestel meebrengen, maar dit hoeft niet.
’t Poorthuis: vrijdag 28 januari, 4 en 11 februari van 9 tot 12 uur Volzet
’t Poorthuis: dinsdag 25 januari, 1 en 8 februari van 14 tot 17 uur
DIGITAAL OPSLAAN
Op je computer kan je foto’s, filmpjes, muziek en documenten bewaren zodat je ze later opnieuw kan
raadplegen, aanpassen of afdrukken. Tijdens deze cursus leer je hoe je bestanden kan bewaren,
kopiëren, zoeken en verwijderen op je computer of USB-stick
’t Poorthuis: vrijdag 18 en 25 februari van 9 tot 12 uur
’t Poorthuis: dinsdag 15 en 22 februari van 14 tot 17 uur
INTERNET EN E-MAIL
In deze initiatie ontdekken we de mogelijkheden van het internet en e-mail.
Komen aan bod: internetprogramma’s, startpagina instellen, favorieten toevoegen, efficiënt zoeken,
e-mailadres maken, e-mail lezen, beantwoorden en doorsturen, bijlage toevoegen, …
’t Poorthuis: vrijdag 11, 18 en 25 maart van 9 tot 12 uur
’t Poorthuis: dinsdag 8, 15 en 22 maart van 14 tot 17 uur
SMARTPHONE VOOR BEGINNERS
In drie lessen verken je de mogelijkheden van je smartphone:
werken met het aanraakscherm, telefoneren, de instellingen van je toestel veranderen, apps installeren
en verwijderen, snel mobiel informatie vinden, … Breng je eigen toestel mee.
Android
’t Poorthuis: dinsdag 25 januari, 1 en 8 februari van 9 tot 12 uur Volzet
’t Poorthuis: dinsdag 15, 22 en 29 maart van 9 tot 12 uur Volzet
’t Poorthuis: maandag 14 en 21 februari en 7 maart van 18.30 tot 21.30 uur Volzet
’t Poorthuis: maandag 14, 21 en 28 maart van 18.30 tot 21.30 uur
iPhone
’t Poorthuis: donderdag 3, 10 en 17 februari van 13.30 tot 16.30 uur
VIDEOBELLEN
In tijden van afstand bewaren, is het handig om via uw computer, tablet of smartphone te kunnen
videobellen. Wij zochten en vonden de eenvoudigste manier om dit te doen. Ontdek het tijdens deze
workshop.
’t Poorthuis: maandag 24 januari van 18.30 tot 21.30 uur
FACEBOOK
Wil je in contact blijven met familie en vrienden van over heel de wereld? Zie wat je vrienden doen, deel
updates, foto’s en video’s, vind een bericht leuk of geef een reactie.
’t Poorthuis: dinsdag 15 en 22 februari en 8 maart van 9 tot 12 uur Volzet

PROGRAMMA JANUARI – MAART 2022
TABLET VOOR BEGINNERS
In drie lessen verken je de basismogelijkheden van je tablet: werken met het aanraakscherm, de
instellingen van je toestel veranderen, apps installeren en verwijderen en snel mobiel informatie
vinden. Breng je eigen toestel mee.
’t Poorthuis: donderdag 17 en 24 februari en 10 maart van 9 tot 12 uur
TEKSTVERWERKING WORD
Een brief typen op een typemachine is al lang verleden tijd. Met een computer en een
tekstverwerkingsprogramma zoals Word kan je teksten typen en vervolgens opmaken met verschillende
lettertypes, kleuren, afbeeldingen, kolommen enz.
’t Poorthuis: donderdag 24 februari, 10 en 17 maart van 17 tot 20 uur Volzet
HANDIGE APPS VOOR IPAD EN IPHONE
Ben je al handig in het gebruik van je iPad of iPhone dan is het leuk om een aantal handige apps te
installeren die je in het dagelijkse leven kan gebruiken. Leer hoe je apps installeert en weer verwijdert.
Waarop moet je letten voordat je een app installeert en welke apps zijn de moeite waard?
’t Poorthuis: donderdag 17 en 24 maart van 13.30 tot 16.30 uur Volzet
eID en itsme
Wist je dat de overheid heel veel informatie over jou beschikbaar stelt via het internet? Deze informatie
kan je alleen raadplegen als je je aanmeld met je elektronische identiteitskaart (eID). Breng je
identiteitskaart en pincode mee als je aan deze cursus wil deelnemen.
’t Poorthuis: maandag 31 januari en 7 februari van 18.30 tot 21.30 uur Volzet
WHATSAPP OP SMARTPHONE en IPHONE
WhatsApp maakt gebruik van de internetverbinding om berichten te sturen of te (video)bellen met
vrienden en familie over de hele wereld. Je kan ook met een groep mensen tegelijkertijd
communiceren. Handig en goedkoop. Breng je eigen smartphone mee.
’t Poorthuis: donderdag 24 februari en 10 maart van 13.30 tot 16.30 uur
MIJN ONLINE GEZONDHEID
Zoek jij ook wel eens informatie over je gezondheid op via het internet. Weet je op welke website je de
correcte informatie kan vinden? Wist je dat je ook je eigen medisch dossier online kan raadplegen?
Tip! Zorg dat je alvast itsme geïnstalleerd hebt op je smartphone (Hulp nodig? Kom langs tijdens de vrije inloop)

’t Poorthuis: dinsdag 29 maart van 14 tot 17 uur
INTERNETBANKIEREN OP PC
Je bankverrichtingen doen wanneer het jou uitkomt, vanuit je luie zetel? Het kan met je computer of
smartphone. Is het veilig? Hoe begin ik er aan? Leer het allemaal in deze cursus.
’t Poorthuis: donderdag 3 februari van 17 tot 20 uur
’t Poorthuis: donderdag 17 februari van 17 tot 20 uur
’t Poorthuis: donderdag 17 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. Leer hoe je een account kan maken en hoe je een veilig wachtwoord kiest.
‘t Poorthuis: donderdag 10 februari van 17 tot 20 uur volzet
POWERPOINT
Een diapresentatie maken over je vakantie, hobby of een spreekbeurt voor school? Voeg nog tekst,
animatie en wat muziek toe en je presentatie zal velen doen verbazen.
’t Poorthuis: donderdag 27 januari, 3 en 10 februari van 9 tot 12 uur Volzet

Heb je je computer al lange tijd niet gebruikt, heb je vragen over de instellingen? Een goed werkend
toestel zorgt voor minder stress tijdens de les. Ga daarom vooraf eens langs tijdens een vrije
inloopmoment en laat je adviseren door de vrijwilligers.

KEN JIJ IEMAND DIE DE DIGI-TAAL
NOG NIET SPREEKT?
Kunnen werken met een computer of smartphone is voortaan bijna even belangrijk als kunnen lezen en
schrijven. De toenemende digitalisering van onze samenleving biedt heel veel kansen, maar betekent
ook een groot risico op uitsluiting van mensen die ver van het digitale gebeuren af staan.
De Stad Peer wil samen met Digidak zijn schouders zetten onder de digitalisering van al zijn inwoners.
Ken je iemand die hierbij hulp nodig heeft, verwijs hem of haar dan zeker door.
Is de cursus die jij wil volgen volzet? Geen probleem, in april start er weer een nieuwe reeks. Plaats je
naam op de wachtlijst en we brengen je persoonlijk op de hoogte.

