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Locatie Datum Tijdstip 

Bib Vorselaar 16 maart 10 uur – 12 uur 

Bib Vorselaar 16 maart 18 uur – 20 uur 

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties? 

april – juni 2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

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. Voor initiaties van 3 lessen 

vragen wij een waarborg van €5,00 die de 

laatste les terugbetaald wordt. 

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 150 webshops en geef 

zo Digidak een extra steuntje in de rug!  

 

Locatie in Vorselaar 

• Bibliotheek: Nieuwstraat 15, 2290 Vorselaar 

Vrije inloop: 

elke woensdag van 10 tot 12 uur 

elke donderdag van 10 tot 12 uur 

donderdag van 18 uur tot 20 uur op afspraak 

(niet tijdens schoolvakanties) 

 

www.digidak.be ● digidak@vorselaar.be  ●  tel 014 50 71 82 



PROGRAMMA APRIL – JUNI 2023 
 

 

DIGITAAL OPSLAAN 
Vind je het ook lastig om foto’s, documenten, teksten, … vlot terug te vinden? Weet je niet waar 
en hoe je ze best bewaart? Wil je leren hoe je een back-up maakt?  
Komen aan bod: werken met opslagmedia, usb gebruiken, een nieuwe map aanmaken, 
bestanden kopiëren, zoeken en verwijderen, … 

Maandag 17 april, 24 april en 8 mei van 9 uur tot 12 uur 

Dinsdag 18 april, 25 april en 2 mei van 9 uur tot 12 uur 

SMARTPHONE VOOR BEGINNERS 
In drie 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. 

Android:  

Maandag 17 april, 24 april, 8 mei en 15 mei van 18 uur tot 20 uur 

Maandag 12 juni, 19 juni en 26 juni van 9 uur tot 12 uur 

iPhone 

Dinsdag 23 mei, 30 mei en 6 juni van 19 uur tot 21 uur 

VEILIG OP HET INTERNET 
Populariteit op 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.  

Dinsdag 9 en 16 mei van 19 uur tot 21 uur 

Vrijdag 2, 9 en 16 juni van 9 uur tot 12 uur 

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 ik hiervoor 
nodig? 

Dinsdag 18 april, 25 april en 2 mei van 19 uur tot 21 uur 

ONTWERP JE FOTOBOEK 
Heb je enkele leuke foto’s op je computer staan die je graag in een eigen ontworpen fotoboek 
zou willen zien? Wij gebruiken hiervoor de applicatie van Kruidvat.  

Dinsdag 9, 16 en 23 mei van 9 uur tot 12 uur 

E-ID EN ITSME 
Je identificeren via het internet je met je elektronische identiteitskaart of itsme. Breng je 
identiteitskaart en pincode mee als je aan deze initiatie wil deelnemen. 



PROGRAMMA APRIL – JUNI 2023 
 

 

Dinsdag 13, 20 en 27 juni van 19 uur tot 21 uur 

WANDELEN EN FIETSEN  
Ga je nog steeds op pad met een kaart in de hand of ben je al een stap verder met een 
smartphone op zak? Ontdek de mogelijkheden om met je smartphone of computer de mooiste 
routes te plannen. 

Vrijdag 14 en 21 april van 9 uur tot 12 uur 

Vrijdag 28 april en 5 mei van 9 uur tot 12 uur 

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 les maak je kennis met de 
verschillende manieren van online kopen en verkopen 

Maandag 15 mei, 22 mei en 5 juni van 9 uur tot 12 uur 

 


