Digidak gaat terug van start!
Ieder halfjaar wordt er een lessenreeks samengesteld met tal van digitale onderwerpen:
introductie in de wereld van de computer, aan de slag met je smartphone, handige apps,
veilig op het internet, internetbankieren,...
Dit zijn steeds zeer laagdrempelige kortlopende lespakketten (1, 2 of 3 lesmomenten) die
met veel enthousiasme en kennis worden overgebracht door onze Digidak-vrijwilligers. Zij
maken je graag wegwijs in de digitale wereld.
In kleine groep zet je, op een aangepast tempo, jouw eerste stapjes in het werken met de
computer, tablet of smartphone.
De Digidaklessen richten zich in eerste instantie op de absolute beginner.
Er wordt geen voorkennis verwacht, maar uiteraard wel de goesting
om ermee aan de slag te gaan.
De lessen worden georganiseerd in het auditorium IKO in
Hoogstraten en het Raadhuis Meerle en vinden doorgaans
plaats in de voormiddag.
Je vindt alle specifieke onderwerpen, data,
uren en locaties terug op de achterzijde
van deze flyer!
Maak je keuze en kom naar een van
de inschrijfmomenten om je in
te schrijven voor de lessen
van jouw keuze!

DIGIDAK
Najaar 2022
HOOGSTRATEN

MEERLE

(auditorium IKO, Buizelstraat 11)

(Raadhuis Meerle, Gemeenteplein 1)

Smartphone voor beginners (Android)

Fotobewerking

3, 10 en 17 oktober // 9u-12u

4, 11 en 18 oktober // 13u30-16u30

Handige apps (Android)

Wenskaarten maken (basis)

7 en 14 november // 9u-12u

8 en 15 november // 13u30-16u30

Whatsapp voor Android

Wenskaarten maken (gevorderden)

21 november // 9u-12u

22 en 29 november // 13u30-16u30

Internet & e-mail

Ontwerp je fotoboek

28 november, 5 en 12 december // 9u12u

6 en 13 december // 13u30-16u30

iPhone voor beginners

Computergebruik voor beginners

4, 11 en 18 oktober // 9u-12u

5, 12 en 19 oktober // 9u-12u

Handige apps (iPhone/iPad)

Internet & e-mail

8 en 15 november //9u-12u

9, 16 en 23 november // 9u-12u

Whatsapp voor iPhone

Veilig op het internet

22 november // 9u-12u

30 november en 7 december // 9u-12u

Internetbankieren
29 november en 6 december // 9u-12u

Veilig op het internet
13 en 20 december // 9u-12u

Computergebruik voor beginners

INSCHRIJFMOMENTEN
Op 12/9 in LDC Meerle, 13/9 in
LDC Stede Akkers of 14/9 in LDC Meer
telkens van 13u00 tot 16u30

5, 12 en 19 oktober // 9u-12u

Windows 10 en 11
9, 16 en 23 november // 9u-12u

Digitaal opslaan
30 november, 7 en 14 december // 9u-12u

Accounts aanmaken
21 november // 9u-12u

T 03 340 19 57
cultuur@hoogstraten.be

