
Digidak in Ravels  
Computerlessen voor beginners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Locatie Datum Tijdstip 
 

Molenslop – Weelde MAANDAG 13.30 u – 16.30 u 

Wilders – Poppel DINSDAG 13.30 u – 16.30 u 

Bibliotheek Ravels DINSDAG + WOENSDAG 13.30 u – 16.30 u 

www.digidak.be ● Elly.stabel@ravels.be  ●  014 46 24 00 

VRIJE  INLOOP 
niet tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen 

 

apri l   t/m  juni   2023 

 



PROGRAMMA   APRIL – JUNI  2023 
 
 

 

 

COMPUTERGEBRUIK VOOR BEGINNERS 
 

Werk je voor het eerst met een computer? Dan is dit de ideale cursus voor jou. We starten vanaf het begin. Je leert de 
computer opstarten en terug uitschakelen. Je maakt uitgebreid kennis met het toetsenbord en de muis. Stapsgewijs 
gaan we verder zodat je vertrouwd geraakt met de mogelijkheden van je pc. 
Komen aan bod: bestanden bewaren, een eenvoudige tekst maken, … 

 
BIBLIOTHEEK RAVELS    DONDERDAG  20/04    27/04     04/05                       09.00 U – 12.00 U 
WILDERS POPPEL            WOENSDAG    10/05    17/05     24/05                       09.00 U – 12.00 U 

 

INTERNET EN E-MAIL 
 

In deze initiatie leren we informatie zoeken op het internet en e-mails versturen en ontvangen. 
Komen aan bod:  internet-browsers, startpagina instellen, favorieten toevoegen, efficiënt zoeken, e-mail ophalen, 
beantwoorden en doorsturen, openen en verzenden van e-mail met bijlage, … 

 
BIBLIOTHEEK RAVELS     DONDERDAG  11/05    25/05    01/06     08/06        09.00 U – 12.00 U  
MOLENSLOP WEELDE    MAANDAG       17/04     24/04    08/05    15/05        09.00 U – 12.00 U 
WILDERS POPPEL             WOENSDAG    31/05     07/06    14/06    21/06        09.00 U – 12.00 U 

 

DIGITAAL OPSLAAN                                                                          (USB-STICK MEEBRENGEN) 
 

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, … 

 
BIBLIOTHEEK RAVELS     DONDERDAG     15/06    22/06    29/06                      09.00 U – 12.00 U 

MOLENSLOP WEELDE    DINSDAG             16/05    23/05    30/05                      09.00 U – 12.00 U 

 

WEGWIJS IN E-ID EN ITSME                                       (ID-KAART + SMARTPHONE MEEBRENGEN) 
 

De overheid bezit veel informatie over jou.  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 bankkaart en/of via de 
app ‘itsme’. Door hiervan gebruik te maken kan je je eenvoudig inloggen, documenten digitaal ondertekenen, 
informatie raadplegen zoals Taks-on-web, My pension, Mijn gezondheid, … 
Breng je identiteitskaart en de pincode van je identiteitskaart mee.   

Vergeet ook je smartphone niet. 
 
MOLENSLOP WEELDE    DINSDAG           18/04    25/04                                        09.00 U – 12.00 U 
MOLENSLOP WEELDE    MAANDAG        19/06    26/06                                        09.00 U – 12.00 U 

 

VEILIG OP HET INTERNET + WACHTWOORDENBEHEER 
 

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 te herkennen en geven 
we tips hoe je je hiertegen kan beschermen. 
 
MOLENSLOP WEELDE    DINSDAG          02/05    09/05                                      09.00 U – 12.00 U 

 

INTERNETBANKIEREN 
 

Je bankverrichtingen doen wanneer het jou uitkomt? Dat kan met je computer of smartphone. 
Is het veilig? Hoe begin je er aan?  Leer het allemaal in deze cursus.  

 
MOLENSLOP WEELDE    MAANDAG          05/06                                                 09.00 U – 12.00 U 



PROGRAMMA   APRIL – JUNI  2023 
 
 

 

 

 

ONLINE KOPEN EN VERKOPEN 
 

Heb je nog 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 initiatie maak je kennis met de verschillende manieren van online kopen en verkopen. 
 
MOLENSLOP WEELDE         MAANDAG          12/06                                         09.00 U – 12.00 U 
 

MIJN ONLINE GEZONDHEID                                          (ITSME MOET REEDS GEINSTALLEERD ZIJN) 
 

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. 

 
BIBLIOTHEEK RAVELS         MAANDAG           05/06                                         13.30 U – 16.30 U 
 

WERKEN IN DE CLOUD, WAT IS DAT?                                             (OUTLOOK ACCOUNT HEBBEN) 
 

Belangrijke bestanden kan je bewaren op een geheugenstick of op een externe harde schijf. 
Maar heb je de cloud al ontdekt?  Je kan je bestanden bewaren op het internet.   
Hoe werkt het? Is het veilig?  Wat heb je hiervoor nodig? 
 
BIBLIOTHEEK RAVELS          VRIJDAG               26/05                                          09.00 U – 12.00 U 
 

EIGEN AGENDA MAKEN IN GOOGLE 
 

Vergeet nooit meer een afspraak met de agenda van Google.  Als je een computer of smartphone bij de hand hebt, 
kan je steeds je agenda bekijken.  Je kan zelfs als je wilt je agenda delen met anderen. 
 
MOLENSLOP WEELDE          MAANDAG              22/05                                        09.00 U – 12.00 U 
 

EXCEL 2010 

Excel is niet alleen in bedrijven een handig rekenprogramma, ook jij kan dit voor vele toepassingen gebruiken zoals 
adreslijsten, budgetplanning, urenplanning enz. 
 

BIBLIOTHEEK RAVELS     MAANDAG      12/06    19/06      26/06                       13.30 U – 16.30 U 
DE WILDERS POPPEL      WOENSDAG    19/04     26/04     03/05                       09.00 U – 12.00 U 
 

WORD 2010 

Een brief typen op een typmachine is al lang verleden tijd.  Met een computer en een tekstverwerkingsprogramma 
als Word kan je teksten typen en opmaken met verschillende lettertypes, kleuren, afbeeldingen, kolommen enz. 
 

BIBLIOTHEEK RAVELS      VRIJDAG       02/06      09/06     16/06                         09.00 U – 12.00 U 
 

WORDPAD 

Typ je wel eens een brief of maak je wel eens een verslag?  Wil je graag weten hoe je met een 
tekstverwerkingsprogramma je tekst kan opmaken of aanpassen?  Kom het ontdekken in deze initiatie. 
 

BIBLIOTHEEK RAVELS      MAANDAG      17/04      24/04                                     13.30 U – 16.30 U 

 



PROGRAMMA   APRIL – JUNI  2023 
 
 

 

 

POWERPOINT 

Een diapresentatie maken over je vakantie, hobby of een spreekbeurt voor school? Voeg nog tekst, animatie en 
eventueel wat muziek toe en verbaas anderen met je presentatie. 

 

BIBLIOTHEEK RAVELS     MAANDAG      08/05    15/05    22/05                      09.00 U – 12.00 U 

 

FOTO’S ORDENEN IN MAPPEN 

Geen overzicht in je foto’s?  
Leer in deze initiatie je foto’s op een overzichtelijke manier ordenen in mappen zodat je ze gemakkelijk terug kan 
vinden. 
 
BLIOTHEEK RAVELS     VRIJDAG              28/04                                                    09.00 U – 12.00 U 
 

FOTOBEWERKING 

Maak je wel eens foto’s die je graag wil leren bewerken? Onze vrijwilligers leren je dit met het programma FastStone 
Image Viewer. Je foto’s zullen er nog mooier uitzien. 

 
MOLENSLOP WEELDE   DINSDAG             06/06    13/06    20/06                      09.00 U – 12.00 U 
 

FOTOBOEKEN MAKEN 

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. 

BIBLIOTHEEK RAVELS    VRIJDAG             05/05    12/05    17/05                       09.00 U – 12.00 U 

 

WANDELEN EN FIETSEN MET KNOOPPUNTEN 

Wil je binnenkort gaan wandelen of fietsen? 
Onze vrijwilliger legt uit hoe je gemakkelijk zelf je wandel- of fietsroute kan samenstellen aan de hand van het 
knooppuntennetwerk. 
 
BIBLIOTHEEK RAVELS    VRIJDAG             21/04                                                    09.00 U – 12.00 U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGIDAK RAVELS bestaat 15 jaar, bij elke nieuwe inschrijving een kleine attentie. 

 
 
 
 



PROGRAMMA   APRIL – JUNI  2023 
 
 

 

 

 

 
 

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSENREEKS 
    

LOCATIE DAG DATUM UUR 

Molenslop  -  Weelde  maandag 20/03  +  27/03 13.30 u - 15.30 u 

Wilders - Poppel dinsdag 21/03  +  28/03 13.30 u - 15.30 u 

Bibliotheek - Ravels woensdag 22/03  +  29/03 13.30 u - 15.30 u 
 

 
of 014/46 24 00  Sociaal Huis  –  Elly.stabel@ravels.be 

 
 
 
 

START VRIJE INLOOP NA DE PAASVAKANTIE 
 Kom langs met al uw vragen over  computer/laptop/smartphone/Iphone… 

 
Vragen Iphone  →                                     Molenslop    maandag 

Vragen smartphone/Android  →       Wilders       dinsdag 

    

LOCATIE DAG DATUM UUR 

Molenslop  -  Weelde maandag 17/04/2023 13.30 u - 16.30 u 

De Wilders - Poppel dinsdag 18/04/2023 13.30 u - 16.30 u 

Bibliotheek - Ravels dinsdag 18/04/2023 13.30 u - 16.30 u 

Bibliotheek - Ravels woensdag 19/04/2023 13.30 u - 16.30 u 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


