Digidak in Turnhout
Computerlessen voor beginners
april – juni 2022

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties?

Locatie
Digidak Vaart
Koningin Elisabethlei 9

Datum
Woensdag 6 april

Tijdstip
10u00 tot 12u00
14u00 tot 16u00

Na deze inschrijfmomenten kan nog ingeschreven worden tijdens de vrije inloop op de locatie waar de
initiatie doorgaat, zolang er nog vrije plaatsen zijn.

Inschrijven is verplicht, de initiaties zijn GRATIS.
Wens je in te schrijven voor tablet- smartphone- initiatie, breng dan zeker
je toestel mee naar de inschrijvingen zodat je in de juiste initiatie ingeschreven wordt.

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.

Kun je al werken met een computer, tablet of
smartphone, maar heb je een specifieke vraag?
Daarmee kan je langskomen tijdens de vrije
inloopmomenten.
Onze vrijwilligers helpen je graag verder.

Een overzicht van ons aanbod vind je in deze
brochure. De lessen zijn GRATIS en voor iedereen
toegankelijk.
Maximaal 5 cursisten per cursus.
Vooraf inschrijven is verplicht

Locaties in Turnhout
Digidak Blairon, Stadskantoor, Campus Blairon 200
Maandag van 8u30 tot 12u30
Dinsdag van 8u30 tot 12u30
Woensdag van 8u30 tot 12u30
Donderdag van 8u30 tot 12u30
Vrijdag van 8u30 tot 12u30
Digidak Wollewei, Draaiboomstraat 6
Woensdag 13u30 tot 16u30
Digidak Bibliotheek, Warandestraat 42
Dinsdag 14u00 tot 17u00
LDC De Schoor, Schorvoortstraat 53
Maandag 13u00 tot 17u00
Digidak Vaart, Koningin Elisabethlei 9
Dinsdag 13u00 tot 17u00
Woensdag 10u00 tot 12u00 en 13u30 tot 17u00
Donderdag 10u00 tot 12u00
Vrijdag 13u00 tot 17u00
LDC Albert, Albert Van Dyckstraat 10
Dinsdag 14u00 tot 16u00
Welzijnsonthaal Turnhout, Stationsstraat 80
Donderdag 9u00 tot 12u00

Begeleiders en lesgevers
Het digidakteam bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers die graag hun computerkennis delen.
Wil je zelf ook vrijwilliger worden bij Digidak? Stuur dan mail naar turnhout@digidak.be en we nemen contact
met je op.

www.digidak.be ● turnhout@digidak.be ● tel: 014 41 82 18

Digidak Turnhout Initiatieaanbod april - juni 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.
Digidak Vaart

Dinsdag

26/04

3/05

10/05

9u00 tot 12u00

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, …
Digidak Vaart

Dinsdag

14/06

21/06

9u00 tot 12u00

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, …
Digidak Vaart

Dinsdag

17/05

24/05

31/05

9u00 tot 12u00

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.
Digidak Vaart

Donderdag

19/05

13u30 tot 16u30

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?
Digidak Vaart

Maandag

20/06

13u30 tot 16u30

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.
Digidak bibliotheek

Woensdag

4/05

11/05

9u00 tot 12u00

Digidak Vaart

Donderdag

16/06

23/06

13u30 tot 16u30

Digidak Turnhout Initiatieaanbod april - juni 2022
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.
Digidak Vaart

Maandag

16/05

23/05

30/05

13u30 tot 16u30

SMARTPHONE VOOR BEGINNERS (ANDROID)
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.
Digidak bibliotheek

Woensdag

18/05

25/05

1/06

9u00 tot 12u00

Tablet voor beginners (Android)
In drie lessen verken je de mogelijkheden van je tablet: werken met het aanraakscherm, de instellingen van je
toestel veranderen, apps installeren en verwijderen en snel mobiel informatie vinden. Je brengt zelf je eigen toestel
mee. (enkel voor Android-systeem.
Digidak Bibliotheek

Woensdag

8/06

15/06

22/06

9u00 tot 12u00

iPad voor beginners
In drie lessen verken je de mogelijkheden van je tablet: werken met het aanraakscherm, de instellingen van je
toestel veranderen, apps installeren en verwijderen en snel mobiel informatie vinden. Je brengt zelf je eigen iPad
mee.
Digidak Vaart

Maandag

25/04

2/05

9/05

13u30 tot 16u30

WhatsApp op smartphone
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.
Digidak Vaart

Donderdag

2/06

9/06

13u30 tot 16u30

Tekstverwerking
Brieven typen, een verslag maken van de vergadering, … doen we al lang niet meer met de typemachine. Met een
tekstverwerkingsprogramma heb je veel mogelijkheden om de opmaak aan te passen en je documenten te
bewaren op je computer.
Digidak Vaart

Donderdag

28/04

5/05

12/05

13u30 tot 16u30

Bovenstaande planning kan, indien nodig, nog altijd aangepast worden.

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

