Veiligheid en privacy
in de e-wereld
Johan Clijsters is hoofd van het informatiebeheer van de personeelsdienst aan de
KULeuven. Met See IT tracht hij mensen
wegwijs te maken in de talloze technologieën die ons in een steeds hoger tempo
overspoelen.
We krijgen info en toelichting bij de volgende vragen:
Is het wel veilig bankieren via internet ?
Kan iemand in onze plaats allerlei dingen
bestellen, gokken, betalende websites bezoeken, onze belastingaangifte inkijken of
zelfs invullen,….?

Deze themamaand is georganiseerd voor alle
Zelenaars en komt elk jaar tot stand door de
samenwerking van de 2 lokale dienstencentra
van Zele.

LDC DE WELLE
Koevliet 3
9240 Zele
Telefoon: 052/45.68.56
dienstencentrum@ocmwzele.be

Verklapt onze GSM waar we overal naar
toe gaan? Waarom moeten we zoveel
“cookies” slikken op het internet?

LDC De Welle– Koevliet 3, Zele
Deelname: 3 euro
Info en inschrijving: 052/45 68 51 of
dienstencentrum@ocmwzele.be

Nieuwe media:
Sociale media ?

In samenwerking met:

Woensdag 11 oktober ‘17
14u tot 16u

THEMAMAAND
Oktober 2017

LDC ZIAC
Zwaanstraat 7
9240 Zele
Telefoon: 052/44.61.31
info@ziac.be

workshop
Skype en WhatsApp

workshop
Handige apps

demo
Facebook

Iedereen die (klein)kinderen, vrienden of
familie heeft die graag de wereld rondreizen of verder weg wonen kent het wel:
Hoe houd ik een levendig contact zonder
zelf op stap te gaan?

De mogelijkheden van apps zijn onbeperkt. Geregeld komen er nieuwe apps je
tegemoet!
Hoeveel kost dit? Is dit wel bruikbaar?
Wat kan je ermee doen? Wist je dat er
ook gratis interessante apps te vinden
zijn?

Facebook is een vriendennetwerk op
het internet, zowel op smartphone als
op tablet en PC zie dit steeds weer.
Iedereen die je kent gebruikt dit.

Ook als je elkaar niet in levende lijve kan
ontmoeten, blijven de mogelijkheden via
het internet interessant.
In deze workshop leer je wat de mogelijkheden zijn, hoe je het moet installeren,
hoe je contact kan maken, elkaar kan zien
en praten via de smartphone.
Het kan je dichter brengen bij wie je nauw
aan het hart ligt.
Zo leer je de eerste stappen te zetten in de
boeiende wereld van de nieuwe media en
de moderne communicatiemiddelen.
Lesgever: John De Taey

Woensdag 4 oktober ‘17
14u tot 16u
LDC De Welle– Koevliet 3, Zele
Deelname: 3 euro
Info en inschrijving: 052/45 68 51 of
dienstencentrum@ocmwzele.be

De workshop richt zich speciaal op apps
die zorgen voor gemak in het dagelijkse
leven: De Lijn, NMBS, vertalingen met
google translate, interessante uitstappen
via de Uit agenda, TV gids, Radioplus,
stappenteller en hartslagmeter voor de
sportievelingen, kookprogramma’s….
In deze workshop is er ruimte om je vragen te stellen en zelf verder aan de slag
te gaan!
Lesgever: John De Taey

Woensdag 18 oktober ‘17
14u tot 16u
LDC De Welle– Koevliet 3, Zele
Deelname: 3 euro
Info en inschrijving 052/45 68 51 of
dienstencentrum@ocmwzele.be

Maar wat kan jij ermee doen? Is het
iets voor jou? Is Facebook veilig? Hoe
maak je nieuwe vrienden? Hoe kan je
tot een groep behoren?
Tijdens deze boeiende demonstratie
kom je alles te weten en kan je al je
vragen stellen.
Voorkennis is niet nodig.

In samenwerking met:

Vrijdag 27 oktober ‘17
14u tot 16u30
LDC ZIAC - Zwaanstraat 7, Zele
Deelname: 3 euro
Info en inschrijving: 052/44 61 31 of
info@ziac.be

