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Locatie Datum Tijdstip 

’t Poorthuis Maandag 27 maart 16 – 19 uur 

 
Na deze datum kan je nog inschrijven tijdens de vrije inloopmomenten. (zie pagina 2) 

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 

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties? 

april – juni 2023 

Foto: Bart Tilmans 



 

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) 

• OC DEN TICHEL, Sint Trudostraat 76, 3990 Wijchmaal 

Vrije inloop: iedere woensdag van 15 tot 18 uur (niet tijdens schoolvakanties) 

Vrije inloop 

Bij Digidak kan je terecht om GRATIS 

gebruik te maken van de computer en het 

internet.  

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. 

Cursussen  

Digidak geeft korte cursussen in een prettige 
en ontspannen sfeer. Leer stap voor stap 
werken met een computer, tablet of 
smartphone.   

De lessen zijn GRATIS en voor iedereen 
toegankelijk. 

Maximaal 5 cursisten per cursus.  

Vooraf inschrijven is verplicht.  

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 e-

mail 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  
langs te komen 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 dat opnieuw in te stellen. 



PROGRAMMA APRIL - JUNI 2023 
 

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. 

‘’t Poorthuis Donderdag 25/05 1/06 8/06 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 28/04 5/05  9u – 12u 

INTERNET EN E-MAIL 

Steeds meer zaken kun je via het internet regelen. Denk maar aan spullen kopen, informatie opzoeken, 
werk zoeken, bankzaken regelen en nog zoveel meer. Via het internet wordt het leven veel 
eenvoudiger. Heb jij nog te weinig kennis om met het internet te kunnen werken, dan is deze cursus 
ideaal voor jou. 

’t Poorthuis Dinsdag 9/05 16/05 23/05 9u – 12u 

’t Poorthuis Donderdag 11/05 25/05 1/06 9u – 12u 

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 11/05 25/05 1/06 9u – 12u 

SMARTPHONE VOOR BEGINNERS 

Ben je nog maar pas in het bezit van een smartphone of wil je ontdekken wat je er allemaal mee kan 
doen? Volg dan deze cursus. Breng je eigen smartphone mee. 

OC Brueghelheem Maandag 17/04 24/04 8/05 Android 18.30u – 21.30u 

‘t Poorthuis Donderdag 20/04 27/04 4/05 Android 9u – 12u 

’t Poorthuis Dinsdag 6/06 13/06 20/06 iPhone/iPad 17u – 20u 

EXCEL 

Excel is niet alleen in bedrijven een handig rekenprogramma, ook thuis kan dit voor vele toepassingen gebruiken 
zoals adreslijsten, budgetplanning, urenplanning, verjaardagskalender, enz. Tijdens deze cursus leren we de basis 
van Excel. 

’t Poorthuis Dinsdag 30/05 6/06 13/06 9u – 12u 

EID EN ITSME 

Communicatie met de overheid verloopt steeds vaker via het internet. Je belastingen indienen, pensioen 
aanvragen en allerlei overheidsdocumenten raadplegen, kan voortaan via de computer. Hiervoor moet je je 
identificeren met je elektronische identiteitskaart (eID) of met een andere digitale sleutel zoals itsme.  

‘t Poorthuis Donderdag 20/04 27/04  13.30u – 16.30u 

OC Brueghelheem Maandag 19/06 26/06  18u30 – 21u30 



PROGRAMMA APRIL - JUNI 2023 
 

APP PEER 

Wist je dat de stad Peer een eigen app heeft? Hierop vind je informatie over de afvalkalender, wegenwerken, 

 evenementen, het e-loket en nog veel meer. Handig om deze info altijd bij de hand te hebben op je smartphone of 
PC. Ontdek tijdens deze opleiding alle mogelijkheden van deze app. 

’t Poorthuis Vrijdag 21/04   9u -12u 

OC Brueghelheem Maandag 12/06   18.30u – 21.30u 

RUIM JE COMPUTER OP 

Hoe meer je de computer gebruikt, hoe sneller de harde schijf volstroomt met allerlei bestanden en programma's. 
De computer wordt langzamer. Tijd voor de grote schoonmaak. Bestanden opruimen, cookies en ongebruikte 
programma’s verwijderen. Leer het in deze cursus. 

“t Poorthuis Donderdag 8/06 15/06  9u – 12u 

OC De Wirix Donderdag 8/06 15/06  9u – 12u 

’t Poorthuis Vrijdag 16/06 23/06  9u – 12u 

VERTAALAPPS GEBRUIKEN 

Moet je soms in een andere taal communiceren, dan kan een vertaalapp goed van pas komen. Handig voor op reis 
of als je met anderstaligen wil communiceren. 

OC De Wirix Donderdag 22/06   9u – 12u 

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 Dinsdag 18/04   14u – 17u 

OC Brueghelheem Dinsdag 23/05   14u – 17u 

WANDELINGEN PLANNEN MET ROUTEYOU 

Wandel en fiets je graag en ben je altijd op zoek naar nieuwe routes met mooie bezienswaardigheden? Leer hoe 
je een bestaande route opzoekt of hoe je zelf een mooie route kan uitstippelen via de app RouteYou.   

OC Brueghelheem Maandag 15/05 22/05  18.30u – 21.30u 

NAVIGATIE MET GOOGLE MAPS 

Met de auto, openbaar vervoer, fiets of te voet? Met Google Maps vind je de snelste route naar je bestemming, het 
dichtstbijzijnde restaurant of tankstation en de mooiste bezienswaardigheden. 

’t Poorthuis Dinsdag 18/04 25/04  9u – 12u 

’t Poorthuis Donderdag 22/06 29/06  9u – 12u 

MIJN BURGERPROFIEL 

Communicatie met de overheid verloopt meer en meer digitaal. Via Mijn burgerprofiel kan je al je zaken met de 
overheid veilig en digitaal regelen, waar en wanneer je wil. Leer hoe je je gegevens kan raadplegen en ontdek 
welke overheidsdocumenten beschikbaar zijn. 

’t Poorthuis Dinsdag 30/05   17u – 20u 

OC Brueghelheem Maandag 5/06   18.30u – 21.30u 

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.  

OC De Wirix Donderdag 4/05   9u – 12u 
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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. 

OC De Wirix Donderdag 20/04 27/04  9u – 12u 

WHATSAPP VOOR IPHONE 

WhatsApp is de populairste app waarmee je berichten, bestanden, foto’s en video’s naar je vrienden en familie 
kunt sturen. Ontdek alle mogelijkheden in deze cursus. 

’t Poorthuis Dinsdag 16/05 23/05  17u – 20u 

FACEBOOK 

Sociale media, zoals Facebook, bieden de mogelijkheid om online contact te hebben met mensen over de hele 

wereld. Deel je ervaringen, foto’s en ideeën of reageer op berichten van anderen. Leer hoe je op een fijne en 
veilige manier met elkaar communiceert via het internet. 

’t Poorthuis Vrijdag 12/05 26/05 2/06 9u – 12u 

 

 

 

 

 

 

   

 

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 niet digitaal vaardig zijn. 

Stad Peer zet samen met Digidak zijn schouders onder de digitalisering van al zijn inwoners. 

Ken je iemand die hulp nodig heeft, verwijs hem of haar dan zeker door. 

 

KEN JIJ IEMAND DIE DE DIGI-TAAL  

NOG NIET SPREEKT? 


