Digidak in Kuringen
Computerlessen voor beginners
februari - april 2022

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties?

Locatie
Wijkpunt
Rode Rok

Datum

Tijdstip

Donderdag 23 december
09.30u – 16.00u
2021
Donderdag 13 januari
09.30u – 12.30u
2022

www.digidak.be ● katrien.michiels@blenders.be ●
0484/64 45 58
Locatie in Kuringen
•

Wijkpunt Rode Rok Grote Breebeemdlaan 58 3511 Kuringen
Vrije inloop iedere donderdagvoormiddag van 10u00 – 12u00
Initiaties: iedere donderdagnamiddag van 13.30u – 16.30u

Vrije inloop
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! Je hoeft
hiervoor geen afspraak te maken. Wij
raden ook ten zeerste aan dat je na het
volgen van lessen extra komt oefenen
tijdens de vrije inloopmomenten.

Initiaties

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.

Digidak staat garant voor cursussen in een
prettige en ontspannen sfeer. De
cursussen worden in kleine groepjes
gegeven. Heb je nog nooit met een
computer, tablet of smartphone gewerkt
en wil je het graag leren? Wil je meer
weten over het internet, Facebook of de
Cloud? Dit en veel meer ontdek je tijdens
de verschillende cursussen die door
Digidak worden georganiseerd.
Een overzicht van ons aanbod vind je in
deze brochure.

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!

Kuringen initiatieaanbod februari - april 2022
Namiddag van 13u30 tot 16.30u
Computers voor beginners
Heb je een computer of laptop thuis en wil je er graag beter mee leren werken? Kom dan naar deze initiaties
in het wijkpunt.
Wijkpunt Rode Rok donderdagnamiddag 3, 10 en 17 februari 2022 van 13u30 tot 16u30
DIGITAAL OPSLAAN
Wil je graag weten hoe je mappen maakt? Hoe je alles van foto’s en documenten ordent op je computer? Wil
je weten hoe je op een usb-stick kan opslaan? Kom dan deze initiaties volgen.

Wijkpunt Rode Rok donderdagnamiddag 24 februari, 10 en 17 maart 2022 van 13u30 tot 16u30
Tabletcafé (heel de dag vrije inloop)
Heb je vragen ivm computer, smartphone of tablet? Dan ben je welkom van 10u00 – 16u30 op donderdag
24 maart 2022.
Werken met een (android) smartphone
Heb je een smartphone (bvb Nokia, Samsung, Huawei, Lg, Acer, …) en wil je er graag meer met leren doen,
dan enkel telefoneren? Tijdens deze initiaties gaan we dieper in op jouw toestel. Breng dus zeker jouw
smartphone mee.
Wijkpunt Rode Rok donderdagnamiddag 31 maart en 7 april 2022 van 13u30 tot 16u30
WhatsApp op je smartphone.
Wil je leren werken met WhatsApp? Zou je graag leren hoe je kan videobellen of berichten kan versturen?
Kom dan zeker naar deze initiatie.
Wijkpunt Rode Rok donderdagnamiddag 21 en 28 april 2022 van 13u30 tot 16u30

Bovenstaande planning van de initiaties kan onderhevig zijn aan wijzigingen en/of annuleringen.
Inschrijven is verplicht, de lessen zijn GRATIS.

