Digidak in Schilde
Computerlessen voor beginners
april – juni 2022

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties?

Locatie

Datum

Gemeentehuis Vrijdag 29 april 2022
Dorpshuis

Woensdag 27 april

Tijdstip
9u tot 12u
18u 20u

www.digidak.be ● schilde@digidak.be ● tel 03 380 07 44
Locaties in Schilde
•

’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
Vrije inloop op vrijdag van 9u tot 12u (niet tijdens schoolvakanties)

•

Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde
Vrije inloop op woensdag 18u tot 20u (niet tijdens schoolvakanties)

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 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.
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 APRIL – JUNI 2022
WEGWIJS IN HET GEBRUIK VAN JE ANDROID TABLET
In drie lessen verken je de basismogelijkheden van je tablet. Je leert werken met het
aanraakscherm, de instellingen van je toestel veranderen, enkele eenvoudige apps installeren
en gebruiken en snel mobiel de nodige informatie vinden. Breng je eigen toestel mee.
Dorpshuis

Donderdag

9 juni

16 juni

23 juni

14u tot 17u

TIPS & TRICKS VOOR JE IPAD
Haal nog meer uit je iPad! In verschillende delen leer je nog wat extra tips om je iPad optimaal te
gebruiken. Deze extra sessies kan je volgen na de initiatie ‘Wegwijs in het gebruik van je iPad.
’t Parkske

Maandag

9 mei

14u tot 17u

Deel 6

’t Parkske

Maandag

16 mei

14u tot 17u

Deel 7

’t Parkske

Maandag

23 mei

14u tot 17u

Deel 8

’t Parkske

Dinsdag

24 mei

14u tot 17u

Deel 5

’t Parkske

Maandag

30 mei

14u tot 17u

Deel 7

’t Parkske

Dinsdag

31 mei

14u tot 17u

Deel 6

ELEKTRONISCH ID EN ITSME
Je identificeren via het internet met je elektronische identiteitskaart of itsme. Breng je
identiteitskaart en pincode mee als je aan deze initiatie wil deelnemen.
’t Parkske

Dinsdag

31 mei

9u tot 12u

Dorpshuis

Donderdag

23 juni

9u tot 12u

WERKEN MET EXCEL
Excel is niet alleen in bedrijven een handig rekenprogramma, ook jij kan dit voor vele
toepassingen gebruiken zoals adreslijsten, budgetplanning, urenplanning enz.
’t Parkske

Dinsdag

10 mei

17 mei

24 mei

19u tot 22u

BETALEN EN ONTVANGEN MET PAYCONIQ
Je hebt er ongetwijfeld al van gehoord maar kan je er ook mee aan de slag? Ontdek de
voordelen om te betalen of te ontvangen met Payconiq. Verrassend eenvoudig om betalingen
te doen in winkels, restaurants, online shoppen…..
Dorpshuis

Dinsdag

3 mei

9u tot 12u

Dorpshuis

Dinsdag

24 mei

9u tot 12u

Dorpshuis

Donderdag

2 juni

9u tot 12u

PROGRAMMA APRIL – JUNI 2022
WERKEN MET WINDOWS 10
Leer werken met het besturingssysteem Windows 10. Gebruik van start, tegels,… Installeren van
Apps uit de Windows store, instellen van verschillende e-mails, gebruik van Edge en werken in
de Cloud.
Dorpshuis

Maandag

9 mei

16 mei

23 mei

14u tot 17u

OVERSTAPPEN NAAR WINDOWS 11
Heb je een computer met Windows 10 en wil je overstappen naar Windows 11, dan kan je bij
ons terecht. Eerst wordt nagegaan of jouw computer geschikt is voor Windows 11, nadien
worden de verschillen met Windows 10 bekeken.
’t Parkske

Maandag

13 juni

20 juni

14u tot 17u

Dorpshuis

Woensdag

18 mei

25 mei

14u tot 17u

Dorpshuis

Woensdag

1 juni

8 juni

14u tot 17u

WERKEN MET WHATSAPP
WhatsApp maakt gebruik van de internetverbinding om berichten te sturen naar of te bellen
met vrienden en familie over de hele wereld.
Dorpshuis

Donderdag

2 juni

14u tot 17u

WEGWIJS IN INTERNET EN E-MAIL
In deze initiatie ontdekken we de mogelijkheden van het internet en e-mail.
Komen aan bod: internet-programma’s, startpagina instellen, favorieten toevoegen, efficiënt
zoeken, Ve-mailadres maken, e-mail lezen, beantwoorden en doorsturen, bijlage toevoegen,….
Dorpshuis

Donderdag

5 mei

12 mei

19 mei

9u tot 12u

