Digidak in Turnhout
Computerlessen voor beginners
januari – maart 2022

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties?
Inschrijfmomenten zijn afgerond.
Er kan nog ingeschreven worden tijdens de vrije
inloop op de locatie waar de initiatie doorgaat,
zolang er nog vrije plaatsen zijn.
Voor meer info: www.digidak.be - tel: 014 41 82 18 - turnhout@digidak.be

Digidak Turnhout Initiatieaanbod januari - maart 2022
COMPUTERGEBRUIK VOOR BEGINNERS
Dit is de ideale cursus voor de absolute beginner!
We starten werkelijk vanaf nul. Je leert de PC 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 PC. Je mag je eigen toestel meebrengen, maar dit hoeft niet.
Vaart volzet

Maandag

17/01

24/01

31/01

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, …
Vaart volzet

Maandag

14/02

21/02

13u30 tot 16u30

INTERNET EN E-MAIL
Met het gebruik van het internet gaat er een hele wereld voor je open. In deze initiatie leren we informatie zoeken
op het internet en e-mails versturen en ontvangen. Komen aan bod: internet-browsers, startpagina instellen,
favorieten toevoegen, efficiënt zoeken, e-mail ophalen, beantwoorden en doorsturen, openen en verzenden van
e-mail met bijlage, …
Vaart

Maandag

14/03

21/03

28/03

13u30 tot 16u30

IPHONE VOOR BEGINNERS
In de 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. Aparte initiatie voor Android-gebruikers. Breng je eigen toestel mee.
Bibliotheek

Woensdag

19/01

26/01

2/02

9u00 tot 12u00

COVIDSAFE-PAS
Om toegang te krijgen tot horeca en evenementen, moet je je CovidSafe-certificaat tonen. We installeren samen de
app en bekijken de mogelijkheden. Breng je identiteitskaart en pincode mee.
Bibliotheek

Woensdag

9/02

9u00 tot 12u00

EID EN ITSME
Ongetwijfeld wist je al, dat de overheid veel informatie over jou bezit. Deze informatie kan je raadplegen via het
internet. Om er zeker van te zijn dat alleen jij deze informatie kan bekijken, moet je je identificeren o.a. met je
elektronische identiteitskaart en of via de app “itsme”. Deze handige tools kan je gebruiken om je eenvoudig in te
loggen, documenten digitaal te ondertekenen, informatie te raadplegen bij de tal van partners in de publieke en
private sector. Bijvoorbeeld: Tax-on-web (belastingen), my Pension, Mijn gezondheid en nog veel meer. Breng je
identiteitskaart mee en je PIN-code van je identiteitskaart.
Bibliotheek

Woensdag

16/02

23/02

9u00 tot 12u00

MIJN GEZONDHEID
Heb jij al eens informatie over je gezondheid opgezocht via het internet? Wist je dat je ook je eigen medisch dossier
kan raadplegen via het internet, doktersafspraken kan maken en je voorschriften voor de apotheek kan
raadplegen? Hoe je dit doet en hoe je betrouwbare informatie kan herkennen, leer je in deze les.
Bibliotheek

Woensdag

9/03

9u00 tot 12u00

Bibliotheek

Woensdag

23/03

9u00 tot 12u00

Digidak Turnhout Initiatieaanbod januari - maart 2022
E—LOKET
Moet jij ook af en toe naar het gemeentehuis om documenten aan te vragen? Stond je al eens voor een gesloten
deur, of stond er een lange rij wachtenden voor je? Je kan heel wat zaken makkelijk regelen zonder je eigen huis
te verlaten! Via computer kan je terecht aan het e-loket. Ontdek tijdens deze initiatie waarvoor je beroep kan doen
op het e-loket.
Bibliotheek

Woensdag

16/03

9u00 tot 12u00

SMARTPHONE VOOR BEGINNERS (ANDROID)
In de lessen verken je de basismogelijkheden van je smartphone: werken met het aanraakscherm, telefoneren, de
instellingen van je toestel veranderen, enkele eenvoudige apps installeren en gebruiken en snel mobiel de nodige
informatie vinden. Aparte initiatie voor iPhone-gebruikers. Breng je eigen toestel mee.
Vaart volzet

Vrijdag

21/01

28/01

4/02

9u00 tot 12u00

Vaart

Vrijdag

11/03

18/03

25/03

9u00 tot 12u00

WEGWIJS IN DE CLOUD
Belangrijke bestanden op uw computer? Dan maakt u best een back-up zodat ze nooit meer 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?
Vaart volzet

Vrijdag

11/02

9u00 tot 12u00

WHATSAPP OP SMARTPHONE (ANDROID)
WhatsApp maakt gebruik van de internetverbinding van je telefoon om je berichten te laten sturen naar of te
bellen met vrienden en familie over de hele wereld zonder dure telefoonrekening. Er is een aparte initiatie voor
iPhone gebruikers.
Vaart

Vrijdag

18/02

25/02

9u00 tot 12u00

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

Deze maatregelen kunnen dan gewijzigd worden wanneer er zich nieuwe of gewijzigde omstandigheden
voordoen.

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 18 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.

Locaties in Turnhout - Vrije inloop
Digidak Blairon—Stadskantoor, Campus Blairon 200, Turnhout  014 44 33 11
maandag 8u30 tot 12u30
dinsdag 8u30 tot 12u30
vrijdag 8u30 tot 12u30
Digidak Bibliotheek, Warandestraat 42, Turnhout,
dinsdag 14u00 tot 16u00
Digidak LDC De Schoor, Zorggroep Orion, Schorvoortstraat 53, Turnhout,
maandag van 13u00 tot 15u30
Digidak LDC Albert , Zorggroep Orion, Albert Van Dyckstraat 10, Turnhout,
maandag van 13u00 tot 15u30
Digidak Welzijnsonthaal, Stationsstraat 80, Turnhout, NIEUWE LOCATIE
donderdag 9u00 tot 11u00
Digidak Vaart, Koningin Elisabethlei 9, Turnhout,  014 55 81 20 (enkel tijdens vrije inloop)
woensdag van 10u00 tot 12u00
donderdag van 10u00 tot 12u00
Digidak Wollewei, Draaiboomstraat 6, Turnhout,
woensdag 13u00 tot 16u30

(omwille van de coronamaatregelen is deze locatie voorbehouden voor jongeren)

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 vele webshops en geef zo
Digidak een extra steuntje in de rug!

