Digidak in Ravels
Computerlessen voor beginners
Januari– april 2022

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties?

Locatie

Datum

Tijdstip

De Wilders Poppel

19/01

10u00-12u00

Bibliotheek Ravels

19/01

13u30-16u30

Molenslop Weelde

20/01

10u00-12u00

www.digidak.be ● sociaal.huis@ravels.be ● 014 46 24 00
Locaties in Ravels
•
•
•

OC De Wilders, De Wilders 41, 2382 Poppel
T’molenslop Weelde, Straatakkers 3, 2381 Weelde
Bibliotheek Ravels, Kloosterstraat 4, 2380 Ravels

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.

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.

Initiaties
Digidak geeft cursussen in een prettige en
ontspannen sfeer. Leer stap voor stap
werken met een computer, tablet of
smartphone.
Een overzicht van ons aanbod vind je in
deze brochure. Voor initiaties van 3 lessen
vragen wij een waarborg van €5,00 die de
laatste les terugbetaald wordt.
Vooraf inschrijven is verplicht.

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!

PROGRAMMA JANUARI -APRIL 2022
COMPUTERGEBRUIK VOOR BEGINNERS
Werk je voor het eerst met een computer?
Komen aan bod: opstarten en afsluiten van de computer, werking van muis en toetsenbord, bestanden
bewaren, een eenvoudige tekst maken, …
Bibliotheek Ravels: maandag 31 januari, 7 en 14 februari van 13u30 tot 16u30 uur
Molenslop Weelde: maandag 31 januari, 7 en 14 februari van 9u00 tot 12u00
DIGITAAL OPSLAAN
Vind je het ook lastig om foto’s, documenten, teksten, … vlot terug te vinden? Weet je niet waar en hoe
je ze best bewaart? Wil je leren hoe je een back-up maakt?
Komen aan bod: werken met opslagmedia, usb gebruiken, een nieuwe map aanmaken, bestanden
kopiëren, zoeken en verwijderen, …
Molenslop Weelde: dinsdag 8, 15 en 22 februari van 9u00 tot 12u00
Bibliotheek Ravels: vrijdag 18, 25 maart en 1 april van 9u00 tot 12u00
INTERNET EN E-MAIL
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, …
Molenslop Weelde: maandag 21 februari, 7, 14 en 21 maart van 9u00 tot 12u00
Bibliotheek Ravels: vrijdag 4, 11, 18 en 25 februari van 9u00 tot 12u00
Bibliotheek Ravels: maandag 21 februari, 7, 14 en 21 maart van 13u30 tot 16u30
RUIM JE COMPUTER OP
Tijdens deze initiatie leer je hoe je zowel de hardware als software van je computer/laptop kan
onderhouden. Je leert bv. hoe je plaats (geheugen) kan vrijmaken door orde te scheppen in je
bestanden en ruimte vrij te maken. Je computer wordt er weer sneller van.
Bibliotheek Ravels: maandag 28 maart van 13u30 tot 16u30
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.
Bibliotheek Ravels: donderdag 17, 24 februari en 10 maart van 9u00 tot 12u00
TEKSTVERWERKING WORDPAD
Typ je wel eens een brief? Maak je soms een verslag of wil je graag weten hoe je met een
tekstverwerkingsprogramma je tekst kan opmaken of aanpassen? Kom het ontdekken in deze initiatie.
De Wilders Poppel: woensdag 23 en 30 maart van 9u00 tot 12u00
EIGEN WENSKAART, VERJAARDAGSKAART MAKEN IN WORD
Iedereen is blij met een persoonlijke verjaardags- of wenskaart. Leer hoe je zelf kaarten kan maken in
Word.
Bibliotheek Ravels: donderdag 17 en 24 maart van 9u00 tot 12u00
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.
De Wilders Poppel: woensdag 2, 9 en 16 februari van 9u00 tot12u00

PROGRAMMA JANUARI -APRIL 2022
EXCEL
Excel is niet alleen in bedrijven een handig rekenprogramma, ook jij kan dit voor vele toepassingen
gebruiken zoals adreslijsten, budgetplanning, urenplanning enz.
De Wilders Poppel: woensdag 23 februari, 9 en 16 maart van 9u00 tot 12u00
FOTOBOEKEN MAKEN
Heb je enkele leuke foto’s op je computer staan die je graag in een eigen ontworpen fotoboek zou
willen zien? Wij gebruiken hiervoor de applicatie van Kruidvat.
Bibliotheek Ravels: donderdag 3 en 10 februari van 9u00 tot 12u00
E-ID EN ITSME
Je identificeren via het internet je met je elektronische identiteitskaart of itsme. Breng je identiteitskaart
en pincode mee als je aan deze initiatie wil deelnemen.
Molenslop Weelde: dinsdag 1 februari van 9u00 tot 12u00
Molenslop Weelde: dinsdag 29 maart van 9u00 tot 12u00
WEGWIJS IN GOOGLE DRIVE
Belangrijke bestanden of foto’s op je computer? Dan maak je best een back-up zodat ze nooit meer
verloren gaan. Dit kan op een geheugenstick of externe harde schijf. Maar heb je Google Drive al
ontdekt? Met Google Drive kan je bestanden delen en bewerken.
Molenslop Weelde: dinsdag 8 maart van 9u00 tot 12u00
AGENDA MAKEN IN GOOGLE
Vergeet nooit meer een afspraak met een de agenda van Google.
Als je naast een pc ook een smartphone of tablet hebt, kan je op ieder toestel je agenda raadplegen.
Molenslop Weelde: dinsdag 15 maart van 9u00 tot 12u00
WEGWIJS IN ONE DRIVE
Belangrijke bestanden of foto’s op je computer? Dan maak je best een back-up zodat ze nooit meer
verloren gaan. Dit kan in One Drive, het grote voordeel is dat je aan je bestanden kan via verschillende
apparaten.
Molenslop Weelde: dinsdag 22 maart van 9u00 tot 12u00
ZOEK GERICHTER OP HET INTERNET
Iedereen kan zoeken op het internet, maar wat is nu de beste en snelste manier om doelgericht de juiste
informatie te vinden? Handige tips om gerichter te zoeken zodat u snel de juiste informatie vindt.
Bibliotheek Ravels: vrijdag 11 maart van 9u00 tot 12u00
Molenslop Weelde: maandag 28 maart van 9u00 tot 12u00

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.

