In Peer
Computerlessen voor beginners

september – december 2022

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties?

Locatie

Datum

Tijdstip

’t Poorthuis

Maandag 29 augustus

17– 20 uur

OC De Wirix

Dinsdag 30 augustus

13 – 16 uur

OC Brueghelheem

Vrijdag 2 september

14 – 17uur

Na deze data kan je nog inschrijven tijdens de vrije inloopmomenten.
Is de cursus volzet, laat dan je naam op de wachtlijst plaatsen. Je krijgt bericht als er een plaatsje vrijkomt.

www.digidak.be ● peer@digidak.be ● 014 41 82 18

Digidak-locaties in Peer en vrije inloopmomenten
•

’T POORTHUIS, Zuidervest 2a, 3990 Peer
Vrije inloop: iedere maandag van 16 tot 19 uur (niet tijdens schoolvakanties)

•

OC BRUEGHELHEEM, Dorpsstraat 17, 3990 Grote-Brogel
Vrije inloop: iedere vrijdag van 14 tot 17 uur (niet tijdens schoolvakanties)

•

OC DE WIRIX, Pieter Breugellaan 10, 3990 Kleine-Brogel
Vrije inloop: iedere dinsdag van 13 tot 16 uur (niet tijdens schoolvakanties)

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.
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.

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.

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 of stuur een email. Naar peer@digidak.be. Wij geven je
graag meer uitleg.

Goed voorbereid naar de cursus
Voor sommige cursussen is het aan te raden om vooraf met je computer, tablet of smartphone
een bezoekje te brengen tijdens de vrije inloopmomenten. De medewerkers controleren of je
toestel goed ingesteld is om vlot de les mee te kunnen volgen. Zij kunnen alvast zorgen dat de
nodige accounts aangemaakt zijn en controleren of alles naar behoren werkt. Ben je je
wachtwoord vergeten, dan kunnen zij helpen om dit opnieuw in te stellen.
Kijk bovenaan deze pagina voor de openingsuren

PROGRAMMA SEPTEMBER - DECEMBER 2022
COMPUTERGEBRUIK VOOR BEGINNERS
Heb je nog niet veel, of nog helemaal geen ervaring met het werken met een computer, dan is dit de
eerste cursus die gevolgd moet worden.
Je leert de PC opstarten. 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
laptop meebrengen, maar dit hoeft niet.
’t Poorthuis

Dinsdag

20 /9

27/9

4/10

9u – 12u

‘’t Poorthuis

Donderdag

6/10

13/10

20/10

13.30u – 16.30u

DIGITAAL OPSLAAN
Op je computer kan je foto’s, filmpjes, muziek en documenten bewaren zodat je ze later opnieuw kan
raadplegen, aanpassen of afdrukken. Tijdens deze cursus leer je hoe je bestanden kan bewaren, zoeken
en verwijderen op je computer of USB-stick
‘t Poorthuis

Vrijdag

30/9

7/10

9u – 12u

’t Poorthuis

Donderdag

27/10

10/11

13.30u – 16.30u

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,
e-mailadres maken, e-mail lezen, beantwoorden en doorsturen, bijlage toevoegen, …
’t Poorthuis

Dinsdag

11/10

18/10

25/10

9u – 12u

’t Poorthuis

Donderdag

10/11

17/11

24/11

9u – 12u

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.
’t Poorthuis

Donderdag

1/12

8/12

15/12

13.30u – 16.30u

WINDOWS 11
Heb je pas een nieuwe laptop gekocht of heb je je toestel geüpdatet naar het nieuwe
besturingssysteem Windows 11? Volg dan deze cursus zodat je alle mogelijkheden leert kennen. Voor
deze cursus moet je je eigen laptop met Windows 11 meebrengen.
OC De Wirix
Donderdag
17/11
24/11
1/12
9u – 12u
SMARTPHONE VOOR BEGINNERS
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 smartphone mee.
’t Poorthuis

Dinsdag

8/11

15/11

22/11

Android

9u – 12u

‘t Poorthuis

Donderdag

22/9

29/9

6/10

Android

9u – 12u

‘t Poorthuis

Dinsdag

13/9

20/9

27/9

iPhone

17u – 20u

TABLET 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. Breng je
eigen tablet mee.
’t Poorthuis
Vrijdag
25/11
2/12
9/12
Android 9u – 12u
’t Poorthuis

Dinsdag

15/11

22/11

29/11

iPad

17u – 20u

PROGRAMMA SEPTEMBER - DECEMBER 2022
WEGWIJS IN DE CLOUD
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 de Cloud al ontdekt?
Je bestanden bewaren op het internet. Hoe werkt het? Is het veilig? Wat heb je hiervoor nodig?
OC De Wirix

Donderdag

29/9

6/10

13/10

9u – 12u

EID EN ITSME
Wist je dat de overheid heel veel informatie over jou beschikbaar stelt via het internet? Deze informatie
kan je alleen raadplegen als je je aanmeld met je elektronische identiteitskaart (eID). Nog handiger
wordt het als je de app itsme gebruikt op je smartphone. Kom vooraf langs tijdens de vrije inloop om
alvast de app te installeren op je toestel.
OC De Wirix

Donderdag

15/9

22/9

9u – 12u

HANDIGE APPS
Hoe installeer je apps op je tablet/smartphone en hoe verwijder je ze als je ze niet meer gebruikt? Welke
apps zijn handig in het dagelijkse leven en waarop moet je letten?
OC Brueghelheem

Maandag

3/10

10/10

Android

18.30 – 21.30u

OC De Wirix

Donderdag

15/12

22/12

Android

9u – 12u

FACEBOOK
Met Facebook hou je contact met vrienden en familie. Je kan laten weten wat jou interesseert en
reageren op berichtjes van de anderen. Via Facebook maak je vrienden over heel de wereld.
’t Poorthuis

Donderdag

15/9

22/9

29/9

13.30 – 16.30u

VERTAALAPPS GEBRUIKEN
Moet je soms in een andere taal communiceren, dan heb je geen vertaalwoordenboek meer nodig.
Spreek of typ je tekst in een vertaalapp en deze wordt onmiddellijk vertaald. Handig voor op reis of als je
met anderstaligen wil communiceren.
’t Poorthuis

Vrijdag

23/9

9u – 12u

’t Poorthuis

Vrijdag

18/11

9u – 12u

INTERNETBANKIEREN OP COMPUTER
Je bankverrichtingen doen wanneer het jou uitkomt, vanuit je luie zetel? Het kan met je computer of
smartphone. Is het veilig? Hoe begin ik er aan? Leer het allemaal in deze cursus.
OC Brueghelheem

Maandag

17/10

18.30 – 21.30u

MIJN ONLINE GEZONDHEID
Heb jij al eens informatie over je gezondheid opgezocht via het internet? Wist je dat je ook je eigen
medisch dossier kan raadplegen, 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.
OC Brueghelheem

Maandag

27/9

14u – 17u

OC Brueghelheem

Maandag

8/11

14u – 17u

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

Dinsdag

4/10

11/10

18/10

17u – 20u

PROGRAMMA SEPTEMBER - DECEMBER 2022
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.
’t Poorthuis

Dinsdag

6/12

13/12

20/12

17u – 20u

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.
’t Poorthuis

Donderdag

1/12

8/12

15/12

9u – 12u

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.
‘t Poorthuis

Vrijdag

16/9

9u – 12u

OC Brueghelheem

Maandag

12/9

18.30u – 21.30u

WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN ORGANISEREN MET ROUTEYOU
Wandel en fiets je graag? Wil je zelf nieuwe routes uitstippelen met mooie bezienswaardigheden? Dan
is RouteYou een website waar je veel inspiratie kan opdoen en de mooiste routes kan plannen.
OC Brueghelheem

Maandag

5/12

12/12

18.30u – 21.30u

VIND DE WEG MET GOOGLE MAPS
Moet je ergens naartoe? Te voet, met de fiets, de wagen, bus of trein? Op zoek naar het dichtstbijzijnde
restaurant of station? Met Google maps vindt je steeds de beste route via je computer of smartphone.
Zo heb je altijd je GPS bij de hand.
’t Poorthuis

Dinsdag

6/12

9u – 12u

’t Poorthuis

Donderdag

27/10

9u – 12u

WHATSAPP
WhatsApp maakt gebruik van de internetverbinding om berichten te sturen of te (video)bellen met
vrienden en familie over de hele wereld. Handig en goedkoop.
‘t Poorthuis

Dinsdag

13/12

20/12

Android

9u – 12u

’t Poorthuis

Donderdag

13/10

20/10

Android

9u – 12u

OC Brueghelheem

Maandag

19/9

26/9

Android

18.30u – 21.30u

’t Poorthuis

Dinsdag

25/10

8/11

iPhone

17u – 20u

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.
’t Poorthuis

Vrijdag

14/10

21/10

28/10

9u – 12u

OC Brueghelheem

Maandag

24/10

7/11

14/11

18.30u – 21.30u

PROGRAMMA SEPTEMBER - DECEMBER 2022
FOTOBOEK MAKEN
Tegenwoordig kan je de mooiste fotoboeken zelf online maken. Tijdens de les gebruiken we de
applicatie van Kruidvat. Leer tijdens deze les de mogelijkheden.
OC De Wirix

Donderdag

27/10

10/11

9u – 12u

ONLINE AGENDA
Steeds meer mensen kiezen voor een online agenda in plaats van een papieren exemplaar. Waar je ook
bent, heb je een computer of smartphone bij de hand, dan kan je je agenda bekijken. Je kan hem ook
delen met anderen.
’t Poorthuis

Dinsdag

29/11

9u – 12u

ETIKETTEN MAKEN MET WORD
Maak en bewaar een adreslijst op je computer en leer hoe je deze adressen rechtstreeks kan afdrukken
op etiketten. Handig voor als je veel brieven wil verzenden.
OC De Wirix

Donderdag

8/12

9u – 12u

GOOGLE APPS
Google is de meest gebruikte zoekrobot. Maar wist je dat Google nog andere toepassingen gratis
aanbiedt? Google foto’s, GPS, vertalingen, opslagruimte, agenda, … Ontdek ze in deze 2 lessen.
OC Brueghelheem

Maandag

21/11

28/11

18.30u – 21.30u

RUIM JE COMPUTER OP
Hoe zorg je ervoor dat je computer optimaal blijft werken? Na verloop van tijd heb je veel bestanden
en programma’s verzameld die je waarschijnlijk niet allemaal meer nodig hebt. Welke stappen je kan
ondernemen, leer je in deze workshop.
OC De Wirix

Donderdag

20/10

9u – 12u

KEN JIJ IEMAND DIE DE DIGI-TAAL
NOG NIET SPREEKT?
Kunnen werken met een computer of smartphone is voortaan bijna even belangrijk als kunnen
lezen en schrijven. De toenemende digitalisering van onze samenleving biedt heel veel kansen,
maar betekent ook een groot risico op uitsluiting van mensen die ver van het digitale gebeuren
af staan.
De stad Peer wil samen met Digidak zijn schouders zetten onder de digitalisering van al zijn
inwoners. Ken je iemand die hierbij hulp nodig heeft, verwijs hem of haar dan zeker door.
Is de cursus die jij wil volgen volzet? Geen probleem, in januari start er weer een nieuwe reeks.
Plaats je naam op de wachtlijst en we brengen je persoonlijk op de hoogte.

