
In Dessel 
Computerlessen voor beginners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Datum Tijdstip 

Buurthuis Brasel 
Acaciastraat 3/002 

Maandag 27 maart 2023 
9:00 – 12:00 uur 
13:00 – 16:00 uur 

 
Na deze data kan je nog inschrijven tijdens de vrije inloopmomenten  

 

www.digidak.be ● dessel@digidak.be  ● 014 41 82 18 

Waar en wanneer inschrijven voor initiaties? 

april – juni 2023 
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Digidak-locaties in Dessel 

• BUURTHUIS  Acaciastraat 3/002, 2480 Dessel 

Vrije inloop: maandagnamiddag van 13u30 tot 16u30 

(niet tijdens schoolvakanties) 

 

De initiaties zijn steeds  op MAANDAGVOORMIDDAG 

 
 

 
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 computer-, tablet- of 
smartphonevragen.   

Spring zeker eens binnen om kennis te 
maken!  De openingsuren zie je hierboven. 

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

Maximaal 5 cursisten per cursus.  

Vooraf inschrijven is verplicht.  

 
Begeleiders en lesgevers  
 

Wil je zelf vrijwilliger worden bij Digidak? 
Kom dan zeker langs tijdens de vrije 
inloopmomenten of stuur een e-mail. Wij 
geven je graag meer uitleg.  

dessel@digidak.be 
 

 

 

Goed voorbereid naar de cursus 
 

Voor sommige cursussen is het aan te raden om vooraf met je computer, tablet of smartphone  
een bezoekje te brengen 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 dit opnieuw in te stellen. 
 

Kijk bovenaan deze pagina voor de openingsuren 



PROGRAMMA APRIL - JUNI 2023 
 

SMARTPHONE VOOR BEGINNERS 

In twee lessen verken je de mogelijkheden van je smartphone:  
werken met het aanraakscherm, telefoneren, de instellingen van je toestel veranderen, apps installeren 
en verwijderen,  snel mobiel informatie vinden, …  Breng je eigen smartphone mee. 

Buurthuis Brasel Maandag 17/04 24/04  9u – 12u 

WHATSAPP OP SMARTPHONE (ANDROID) 

WhatsApp maakt gebruik van de internetverbinding om berichten te sturen of te (video)bellen met 
vrienden en familie over de hele wereld. Handig en goedkoop. 

Buurthuis Brasel Maandag 8/05   9u – 12u 

HANDIGE APPS 

Hoe installeer je apps op je tablet/smartphone en hoe verwijder je ze als je ze niet meer gebruikt? Welke 
apps zijn handig in het dagelijkse leven en waarop moet je letten? 

Buurthuis Brasel Maandag 15/05   9u – 12u 

COMPUTER 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. 

Buurthuis Brasel Maandag 22/05 5/06 12/06 9u – 12u 

DIGITAAL OPSLAAN 

Vind je het ook lastig om foto’s, documenten, teksten … vlot terug te vinden op je PC? Weet je niet waar 
en hoe je ze best bewaart? Wat betekent Megabyte, Gigabyte … 
Komen aan bod: werken met opslagmedia, usb gebruiken een nieuwe map aanmaken, bestanden 
kopiëren, zoeken en verwijderen.  

Buurthuis Brasel Maandag 19/06 26/06  9u – 12u 

 


