
Nood aan vorming op digitaal vlak? 
Geïnteresseerd in de laatste snufjes? 
Je bent welkom tijdens een van deze vormingsactiviteiten.  

Digitale Dagen 
Voorjaar 2020

Info :

Bibliotheek De Letterbeek: 
bib@poperinge.be - 057 33 29 02

Lokaal Dienstencentrum De Bres: 
info@dienstencentrumdebres.be - 057 34 66 24 - 057 34 66 25

Warme ouderenzorg, da's bij ons

Aansluitend op ‘Kuj eki help’n’ vindt telkens het App-café 
plaats. De digidokter stelt een app voor met een korte uitleg. 
Heb je zelf een interessante app die je vaak gebruikt en wil 
aanraden? Kom gerust langs en stel de app voor. 

Dinsdag 28/1: Google Maps (digitale kaarten, gps)
Dinsdag 18/2: itsme (mijn digitale id)
Dinsdag 31/3: vrtnu (tv kijken via app)
Dinsdag 28/4: Whatsapp (bericht/bel-app)
Dinsdag 26/5: kmi (weer-app)
Dinsdag 30/6: Goodreads (boeken-app)
Telkens van 11 tot 12 u. in Bibliotheek De Letterbeek

Gratis deelname, zonder inschrijving.

App-café
Kuj 
eki help’n?

Dinsdagen 28/1, 18/2, 31/3, 28/4, 26/5 en 30/6/2020 
van 9 tot 11 u.
in Bibliotheek De Letterbeek

Heb je een probleem met 
je smartphone, laptop of 
tablet? Tijdens ‘Kuj eki 
help’n’ helpt de digidokter 
jullie op weg. 

Gratis deelname, 
doorlopend zonder 
inschrijving.



Op donderdag van 8.45 tot 12 u. 
(26/3 – 18/6/2020, niet tijdens schoolvakanties) 
in Lokaal Dienstencentrum De Bres, Veurnestraat 15

Vandaag is de iPhone voor velen een onmisbaar instrument voor 
de organisatie van de agenda, het verzamelen of raadplegen van 
info, het communiceren via social media, het maken van foto’s, 
het beluisteren van muziek … In deze opleiding leer je jouw 
toestel zowel thuis als op de werkvloer optimaal benutten.

Organisatie: Lokaal Dienstencentrum De Bres i.s.m. CVO Miras 
Deelnameprijs: 70 euro   
Onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen

Inschrijven via www.miras.be, selecteer Poperinge bij ‘locaties’ 
en kies Veurnestraat 15 als ‘lesplaats’. Daar kan je een volledig 
overzicht van onze MIRAS-cursussen terugvinden. Klik op 
‘schrijf je in’ en volg de verdere stappen.

Starten met je
iPhone of iPad

Starten 
met de computer

Op dinsdag van 13.15 tot 16.15 u. 
(28/1 - 23/6/2020, niet tijdens de schoolvakanties)
in Lokaal Dienstencentrum De Bres, Veurnestraat 15

Je zou computerles willen volgen, maar je durft de stap niet 
te zetten… Het kwam er nog niet van, je stelt het altijd weer 
uit... Je denkt dat het te moeilijk is? Vandaag de dag kan je niet 
meer zonder computer. Steeds meer formulieren kan je enkel 
nog via internet aanvragen. Wie niet kan mailen of niets kan 
opzoeken op het internet, is niet meer mee. De lesgevers van 
Open-School hebben vele jaren ervaring met computerlessen 
voor absolute beginners. We leggen alles stap voor stap uit, op 
jouw tempo. Je kan een computer van De Bres gebruiken, maar 
je mag ook je eigen toestel meebrengen.

Organisatie:  Lokaal Dienstencentrum De Bres i.s.m.  
Open School Brugge-Oostende-Westhoek
Deelnameprijs: GRATIS. je betaalt enkel een klein bedrag voor 
het lesmateriaal.

Inschrijven via Lokaal Dienstencentrum De Bres (057 34 66 24) 
of Open School (051 50 09 69).

Op woensdag van 8.45 tot 11.45 u. 
(5/2 – 13/5/2020, niet tijdens schoolvakanties) 
in Lokaal Dienstencentrum De Bres, Veurnestraat 15

Smartphones zijn in. Overal in het straatbeeld duiken ze op. 
Misschien heb je er al eentje of ben je bereid een smartphone 
aan te kopen. In deze opleiding wordt de werking van het 
besturingssysteem Android haarfijn uitgelegd, zodat je deze 
zowel thuis als op de werkvloer optimaal kan gebruiken. 
Instellingen, apps, connectiviteit en synchronisatie komen 
uitgebreid aan bod.

Organisatie: Lokaal Dienstencentrum De Bres i.s.m. CVO Miras 
Deelnameprijs: 70 euro
Onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen

Inschrijven via www.miras.be, selecteer Poperinge bij 
‘locaties’ en kies Veurnestraat 15 als ‘lesplaats’. Daar kan je 
een volledig overzicht van onze MIRAS-cursussen terugvinden. 
Klik op ‘schrijf je in’ en volg de verdere stappen.

Starten met je Android 
smartphone of tablet

Computerinitiatie

Op donderdag van 8.45 tot 11.45 u.
(6/2 - 14/5/2020, niet tijdens schoolvakanties) 
in Lokaal Dienstencentrum De Bres, Veurnestraat 15

Heb je nog nooit of nog maar weinig met een computer 
gewerkt? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou! Tijdens 
de opleiding helpen wij je om je eventuele drempelvrees voor 
computers te overwinnen. We leiden je binnen in de wondere 
wereld van de informatica.

Organisatie: Lokaal Dienstencentrum De Bres i.s.m. CVO Miras 
Deelnameprijs: 70 euro
Onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen

Inschrijven via www.miras.be, selecteer Poperinge bij ‘locaties’ 
en kies Veurnestraat 15 als ‘lesplaats’. Daar kan je een volledig 
overzicht van onze MIRAS-cursussen terugvinden. Klik op 
‘schrijf je in’ en volg de verdere stappen.


