Digidak in Beerse
Computerlessen voor beginners
april – juni 2022

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties?

Locatie
Boudewijnstraat 18

Datum

Tijdstip

Donderdag 17 maart

14u00 tot 16u00

Woensdag 23 maart

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. Je betaalt bij de inschrijving een waarborg
van € 5 (per initiatie die je wilt volgen) die je terugkrijgt als je de initiatie gevolgd hebt.

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.

Locaties in Beerse

NIEUWE OPENINGSUREN

Digidak Boudewijnstraat, Boudewijnstraat 18, 2340 Beerse
Vrije inloop
Woensdag van 13u00 tot 17u00
Donderdag van 14u00 tot 16u00
Internetcafé
Vrijdag van 13u00 tot 16u30
Openbare bibliotheek, Heilaarstraat 6, 2340 Beerse
Vrije inloop
Woensdag van 9u00 tot 12u00
Vrijdag van 9u00 tot 12u00

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

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 beerse@digidak.be en we nemen contact
met je op.

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

Digidak Beerse 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.
Boudewijnstraat

Dinsdag

19/04

26/04

3/05

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, …
Boudewijnstraat
Volzet

Donderdag

28/04

5/05

9u00 tot 12u00

Boudewijnstraat
Volzet

Dinsdag

10/05

17/05

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, …
Boudewijnstraat

Maandag

9/05

16/05

23/05

13u30 tot 16u30

Boudewijnstraat

Dinsdag

31/05

7/06

14/06

9u00 tot 12u00

WINDOWS 11
Windows 11 is een mooi opgefrist besturingssysteem. In de lessen besteden we, naast de algemene werking van
een besturingssysteem, vooral aandacht aan de vernieuwingen: het moderne startmenu, de handige plaatsing van
vensters, de overzichtelijkere taakbalkhoek, het persoonlijke widget-venster, de vernieuwde Windows Store, enz.
Vooral de instellingen zijn grondig vernieuwd, zowel de vormgeving als de indeling. Voor deze initiatie moet je
beschikken over een eigen laptop met een geïnstalleerde versie van Windows 11.Om deel te kunnen nemen aan
deze initiatie moet je onze basisinitiaties (computergebruik, digitaal opslaan en internet) gevolgd hebben.
Boudewijnstraat

Woensdag

1/06

8/06

15/06

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?
Boudewijnstraat
Volzet

Woensdag

22/06

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.
Boudewijnstraat

Maandag

25/04

2/05

9u00 tot 12u00

Boudewijnstraat

Vrijdag

6/05

13/05

9u00 tot 12u00

Digidak Beerse 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.
Boudewijnstraat

Maandag

9/05

16/05

23/05

9u00 tot 12u00

WHATSAPP
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 zijn een aparte initiaties voor
iPhone of Android gebruikers. Breng je eigen toestel mee.
Boudewijnstraat

Maandag

13/06

20/06

iPhone

13u30 tot 16u30

Boudewijnstraat

Vrijdag

20/05

3/06

Android

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.
Boudewijnstraat
Volzet

Dinsdag

19/04

26/04

3/05

13u30 tot 16u30

WANDELEN EN FIETSEN MET GPS OP SMARTPHONE
Leer een knooppuntenroute maken voor wandelen of fietsen op je smartphone. Of maak een willekeurige route in
gelijk welke regio van gelijk welk land. Geen papieren afdruk nodig: een pijltje op het scherm wijst waar je bent en
hoe je verder moet. Stembegeleiding verwittigt je wanneer je moet afslaan. Maak routes naar adressen, favoriete
plaatsen, interessepunten (horeca, bezienswaardigheden). De navigatie zonder internetverbinding spaart je
batterij. Met de app OsmAnd heb je steeds alle kaarten op zak en loop je nooit meer verloren.
Boudewijnstraat
Volzet

Woensdag

20/04

27/04

4/05

9u00 tot 12u00

Boudewijnstraat
Volzet

Vrijdag

10/06

17/06

24/06

9u00 tot 12u00

GOOGLE APPS
Google is de meest gebruikte zoekrobot. Maar wist je dat Google nog andere toepassingen gratis aanbiedt?
Google foto’s, Maps, vertalingen, drive, agenda, ...Maak kennis met deze toepassingen die je het leven makkelijker
maken.
Boudewijnstraat

Maandag

30/05

13u30 tot 16u30

ONLINE KOPEN EN VERKOPEN
Heb je nog oude spullen staan die je niet meer gebruikt? Verkoop ze online! Wil je weten hoe je veilig online kan
kopen zonder de deur uit te moeten? Tijdens deze initiatie maak je kennis met de verschillende manieren van
online kopen en verkopen.
Boudewijnstraat
Volzet

Vrijdag

22/04

29/04

9u00 tot 12u00
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FOTOBEWERKING
Ben jij ook een amateurfotograaf die graag foto's wil leren bewerken? Bij Digidak kan je terecht om met het
programma FastStone Image Viewer te leren werken. Een programma dat gratis ter beschikking is op het internet.

Boudewijnstraat

Dinsdag

10/05

17/05

24/05

9u00 tot 12u00

EXCEL
Excel is niet alleen in bedrijven een handig rekenprogramma, ook jij kan dit voor vele toepassingen
gebruiken zoals adreslijsten, budgetplanning, urenplanning enz.
Boudewijnstraat

Woensdag

11/05

18/05

25/05

9u00 tot 12u00

VEILIG OP HET INTERNET
Populariteit van het internet heeft ook een keerzijde. Criminelen maken gebruik van de anonimiteit en proberen
mensen op te lichten. In deze cursus leren we verschillende vormen van Cybercriminaliteit herkennen en geven we
tips hoe je je hiertegen kan beschermen. Ook vermelden we wat je best kan doen als je toch slachtoffer bent
geworden.
Boudewijnstraat

Dinsdag

21/06

9u00 tot 12u00

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

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

