Digidak in Vosselaar
Computerlessen voor beginners
september – december 2022

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties?

Locatie

Datum

Tijdstip

Digidak bibliotheek
Sint Jozefstraat 45

Donderdag 1 september

14u00 tot 16u00

Donderdag 8 september

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.

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

Digidak Vosselaar Initiatieaanbod september - december 2022
SMARTPHONE VOOR BEGINNERS (ANDROID)
In deze 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.
Bibliotheek

Maandag

19/09

26/09

3/10

13u30 tot 16u30

Bibliotheek

Maandag

7/11

14/11

21/11

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.
Bibliotheek

Maandag

10/10

17/10

13u30 tot 16u30

Internetbankieren op pc
Doe jij je bankverrichtingen nog aan het loket? Sommige banken rekenen hier extra kosten voor aan. Wil je leren
hoe je online je bankzaken zelf kan doen, volg dan zeker deze initiatie.
Bibliotheek

Maandag

24/10

13u30 tot 16u30

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.
Bibliotheek

Maandag

28/11

5/12

12/12

13u30 tot 16u30

Inschrijven is verplicht. Bovenstaande planning kan, indien nodig, nog altijd aangepast worden.

Locatie in Vosselaar
Bibliotheek Vrijetijdshuis 'de Moer'
Sint Jozefstraat 45
2350 Vosselaar
Vrije inloop
donderdag van 14u00 tot 16u00

niet tijdens schoolvakanties

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

