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 WORKSHOP Veilig online winkelen 

 

 

Een nieuwe rugzak of jas bestellen vanuit je zetel? Het kan 

dankzij het grote aanbod aan online winkels vandaag de dag. 

Tijdens de verschillende lockdowns van het alombekende virus 

maakte je hier misschien zelf weleens gebruik van. Echter 

schuilen er hierin ook een aantal gevaren.  

Tijdens deze workshop zullen we stilstaan bij concrete tips 

inzake veiligheid waar je best rekening mee houdt tijdens 

online winkelen.  

Neem je smartphone of tablet (Android of Apple) mee zodat 

je ook zelf na het theoretische luik meteen aan de slag kan met 

enkele oefeningen.  

Praktische informatie 

Begeleider: Leercoach Vief 

Duur: 2 uur 

Kostprijs: € 7                             Toegankelijkheid lokaal: 

(syllabus inbegrepen) 

 

 

Voorzien door deelnemers: 

eigen smartphone of tablet  
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Data & locatie 
 

 

 

 

Antwerpen Mechelen 

 Maandag 17 april (*) 

van 14 tot 16 uur 

of 

 Donderdag 28 september  

van 10 tot 12 uur 

 

 LM Plus Antwerpen,  

zaal De Meirminne, 

Lange Nieuwstraat 109 

2000 Antwerpen 

 

 

 Dinsdag 25 april (*)  

van 9 tot 11 uur 

 

 

 

 

 LM Plus Mechelen,  

Fr. De Merodestraat 78 

2800 Mechelen 

 

 

 

WIST JE  

DAT? 

(*)    “Vief zal in 2023 participeren aan een 
onderzoek van Digital Ageing.  

Dit is een onderzoeksproject van de Vrije 
Universiteit Brussel en de Universiteit 
Antwerpen. Ze onderzoeken hoe digitale 
toepassingen en toestellen het leven van 
oudere mensen beïnvloedt en mogelijk 
verbetert. Dit moedigen we bij Vief alleen 
maar aan. 

Om die reden koppelen we de workshop ‘Veilig online winkelen’ 
graag aan het onderzoek. Concreet zal er een onderzoeker van 
VUB aanwezig zijn tijdens deze workshop die de aanwezige 
cursisten zal observeren. Na afloop van de les zou deze graag nog 
een halfuurtje enkele vragen willen stellen aan de aanwezigen 
over hun ervaringen met digitalisering en online winkelen in het 
bijzonder.” 
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 WORKSHOP Aan de slag met Facebook 

 

 

Facebook is het grootste sociale netwerk ter wereld en heeft 

meer dan 1,79 miljard actieve gebruikers wereldwijd, waarvan 

8 miljoen in België. Dat het een belangrijk medium is, staat 

hiermee buiten kijf. Maar eens je een Facebook-account hebt 

aangemaakt, wat kan je er dan allemaal mee doen? Hoe maak 

je vrienden? Wat kan je allemaal online zetten van tekst, foto’s 
en video’s? En hoe zorg je ervoor dat niet heel de wereld jouw 

persoonlijke informatie te zien krijgt? 

Deze workshop biedt je een kennismaking met Facebook zodat 

je er zelf verder mee aan de slag kunt. Het is nl. belangrijk dat 

je met een veilig gevoel kan beginnen ‘Facebooken’.  

Praktische informatie 

Begeleider: Leercoach Vief 

Duur: 3 uur 

Kostprijs: € 7                             Toegankelijkheid lokaal: 

(syllabus inbegrepen) 

 

 

Voorzien door deelnemers: 

eigen smartphone of tablet 

met eigen Facebookprofiel  
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Data & locatie 
 

 

Antwerpen 

Herentals 

 Maandag 17 april  
van 9 tot 12 uur 
 
of 

Donderdag 28 september 
van 13.30 tot 16.30 uur 

 

 LM Plus Antwerpen,  
zaal De Meirminne, 
Lange Nieuwstraat 109 
2000 Antwerpen 

 

 

Belangrijk 
 

Deelnemers aan deze workshop hebben 
reeds een eigen Facebook-account en 

hebben een eigen smartphone of tablet mee 
(Android of Apple) om de workshop goed te 

kunnen meevolgen. 

 

Hemiksem 

 Donderdag 15 juni  
van 9 tot 12 uur 
 
 
 
 

 
 
 
 LM Plus Hemiksem,  
Heuvelstraat 59/1 
2620 Hemiksem 
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 CURSUS Handige applicaties op je smartphone 

 

 

De basisfuncties en de handelingen heb je reeds onder de knie.  

Maar wat kan je smartphone nog meer?  

Tijdens deze cursus wordt duidelijk dat er nog meer te beleven 

valt met je digitaal toestel: muziek beluisteren, tv-kijken, 

boeken lezen, woorden vertalen… en zo veel meer. 

Breng je eigen smartphone (Android of Apple) mee zodat je 

zelf alles ter plekke kan uitproberen en je de nodige vragen kan 

stellen. 

 

Praktische informatie 

Begeleider: Leercoach Vief 

Duur: 3 sessies van 3 uur 

Kostprijs: € 15                            Toegankelijkheid lokaal:       

(syllabus inbegrepen) 

 

 

Voorzien door deelnemers: 

eigen smartphone 
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Data & locatie
 Hemiksem 

 

 

 

Lier 

Antwerpen 

 Donderdag 9 februari  

Donderdag 23 februari  

Donderdag 9 maart  

 

 Van 14 tot 17 uur 

 

 LM Plus Lier,  

Kruisbogenhofstraat 17 

2500 Lier  

 Maandag 5 juni  

Maandag 12 juni  

Maandag 19 juni  

 

 Van 9 tot 12 uur 

 

 LM Plus Antwerpen,  
zaal De Meirminne, 

Lange Nieuwstraat 109 

2000 Antwerpen 

 

 

Hemiksem 

 Donderdag 20 april  

Donderdag 27 april  

Donderdag 4 mei  

 

 Van 9 tot 12 uur 

 

 LM Plus Hemiksem,  

Heuvelstraat 59/1 
2620 Hemiksem 
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 CURSUS Handige applicaties op je tablet 

 

 

Je weet al hoe de basis van je tablet werkt. 

Maar wat kan je tablet nog meer?  

Tijdens deze cursus wordt duidelijk dat er nog meer te beleven 

valt met je digitaal toestel: muziek beluisteren, tv-kijken, 

boeken lezen, woorden vertalen… en zo veel meer.  

Heb je een eigen tablet (Android of Apple)? Neem deze dan  

zeker mee! 

Geen tablet? Vief heeft enkele Android-tablets die tijdens de 

les kunnen worden gebruikt indien nodig. Deel dit mee bij 

inschrijving. 

 

Praktische informatie 

Begeleider: Leercoach Vief 

Duur: 3 sessies van 3 uur 

Kostprijs: € 15                            Toegankelijkheid lokaal: 

(syllabus inbegrepen) 

 

 

Voorzien door deelnemers: 

eigen tablet 
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Data & locatie 
 

 

Antwerpen 

 Maandag 5 juni  

Maandag 12 juni  

Maandag 19 juni  

 

 Van 13.30 tot 16.30 uur 

 

 LM Plus Antwerpen,  

zaal De Meirminne, 

Lange Nieuwstraat 109 

2000 Antwerpen 
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 WORKSHOP Aangenaam onderweg met je            
smartphone  

 

Deze cursus staat in teken van mobiliteit. 

Wil je je smartphone gebruiken om je in een stad te begeleiden 

van punt A naar B, om je bus of trein naar huis op te zoeken of 

om in het buitenland de menukaart te vertalen? Dan ben je van 

harte welkom op deze cursus! 

Breng je eigen smartphone (Android of Apple) mee zodat je 

zelf alles ter plekken kan uitproberen.  

Praktische informatie 

Begeleider: Leercoach Vief 

Duur: 3 uur 

Kostprijs: € 7                            Toegankelijkheid lokaal: 

(syllabus inbegrepen) 

 
 

 

Voorzien door deelnemers: 

eigen smartphone 
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Datum & locatie 
 

 

Antwerpen 

 Vrijdag 1 september 

 

 Van 9 tot 12 uur 

 

 LM Plus Antwerpen,  

zaal De Meirminne, 

Lange Nieuwstraat 109 

2000 Antwerpen 
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 DIGITALE WANDELING 

 

 

Praktische informatie 

Begeleider: Leercoach Vief 

Duur: + 3 uur 

Kostprijs: € 10    (1 drankje           Toegankelijkheid: 

         na afloop inbegrepen)  

 

 

Voorzien door deelnemers: 

eigen smartphone  

Via deze digitale wandeling in Antwerpen leer je omgaan met 

een smartphone. Je ervaart tijdens de wandeling dat dit 

apparaat best wel aangenaam, handig en speels kan zijn. Je 

maakt kennis met de verschillende elementen van dergelijk 

digitaal toestel en je krijgt daarbij ook de tijd om van de mooie 

omgeving te genieten.  

Bepaalde camerafuncties, Google Lens, Google Maps, QR-

scanner, … worden tijdens deze wandeling uitgebreid uitgelegd 

en geoefend. We loodsen je dus door de stad, waar plezier en 

beweging gecombineerd wordt met digitale kennis. Na afloop 

wordt u nog een drankje aangeboden. 

Breng zeker je eigen smartphone (Android of Apple) mee. 
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Datum & locatie 
 

 

Antwerpen 

 Dinsdag 5 september 

 

 Van 14 tot 17 uur 

 

 Bijeenkomst:  

Grote inkomhal Centraal 

Station Antwerpen 

 

 

Ter info 

Deze wandeling is bedoeld voor 

deelnemers die reeds enige ervaring 

hebben met het gebruik van een 

smartphone OF die reeds cursussen 

rond het gebruik van de smartphone 

gevolgd hebben. 
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 VOORDRACHT Kritisch omgaan met het internet 

 

 

Praktische informatie 

Begeleider: Leercoach Vief 

Duur: + 2 uur 

Kostprijs: € 7                             Toegankelijkheid lokaal: 

(syllabus inbegrepen)  

 

 

Minimum aantal 

deelnemers: 10  

Het internet is een zeer handig medium en maakt een groot 

deel uit van het dagelijkse leven. Maar zoals geweten moet je 

steeds op je hoede zijn om niet in de valkuilen ervan te trappen. 

Meer en meer mensen worden slachtoffer van internetfraude 

en -oplichting. Welke online gevaren zijn er en hoe kun je jezelf 

ertegen wapenen? 

Het is belangrijk om na te denken over wat we online zetten 

en welke gegevens we waar achterlaten. In deze voordracht 

worden de gevaren van het wereldwijde web aangekaard en 

worden praktische handvaten aangereikt die het kritische 

vermogen op het internet stimuleren. Er wordt duiding gegeven 

over verschillende termen zoals phishing, clickbait, fake news, 

hoax of filterbubbel.  
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Datum & locatie 
 

 

Antwerpen 

 Maandag 11 september 

 

 Van 14 tot 16 uur 

 

 LM Plus Mechelen,  

Fr. De Merodestraat 78 

2800 Mechelen 
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In dit boekje vindt u een overzicht van onze Vief-cursussen, 

workshops en wandeling,… omtrent de digitale wereld. 
Interesse om deel te nemen aan één van deze cursussen?  

Schrijf u in via: 

 Provinciaal Vief-secretariaat:  

Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen  

  03 206 36 54 / 0499 52 06 44  

  info@viefantwerpen.be 

 
 Vief-webiste. Alle cursussen zijn terug te vinden op: 

  

 

Na inschrijving, betaling storten op rekeningnummer: 

IBAN BE02 3200 9178 8140 van Vief provincie Antwerpen 
vzw met als mededeling ‘naam cursus + waar u deelneemt  

+  uw telefoonnummer’.   

Praktisch 

• www.viefantwerpen.be 

Doorheen het jaar worden er nog 

bijkomende cursussen ingericht in de lokale 

Vief-verenigingen in onze provincie. 

Contacteer het provinciaal Vief-secretariaat 
voor meer info of check regelmatig onze 

website: www.viefantwerpen.be 
 

mailto:info@viefantwerpen.be


 

 
 

 

 

 

Antwerpen 

Herentals Mechelen 

Vief Antwerpen vzw is een sociaal-culturele vereniging van 60-

plussers en gepensioneerden; aangesloten bij de nationale 

koepel Vief vzw, erkend door de Vlaamse overheid. 

Ontmoeten, cultuur en levenslang leren staan centraal. Er is 

een uitgebreid provinciaal aanbod van activiteiten waarvoor u 

kan inschrijven. Naast dit aanbod zijn er meer dan 1000 

activiteiten zoals uitstappen, vormingen, cursussen, culturele 

bezoeken en ontmoetingsactiviteiten, ingericht door honderden 

vrijwilligers van de lokale Vief-groepen. Op onze website 

www.viefantwerpen.be kan u de lokale Vief-groepen 

terugvinden met telkens hun activiteitenaanbod.  

Vief is tenslotte ook een belangenbehartiger. Door standpunten 

te verspreiden en deelname aan advies– en overlegraden op 

gemeentelijk, stedelijk, Vlaams, Federaal en Europees niveau 

komen wij op voor de belangen van gepensioneerden en 

ouderen.  

Interesse? 

Scan onderstaande Qr-codes en je kan Vief op de voet volgen! 

Volg Vief op de voet 

 
  

   

http://www.viefantwerpen.be/


V
.U

. 
L

a
u

w
ri

js
 P

e
tr

a
 -

 L
a

n
g

e
 N

ie
u

w
s

tr
a

a
t 

1
0

9
 -

 2
0

0
0

 A
n

tw
e

rp
e

n

Vief provincie Antwerpen vzw

Lange Nieuwstraat 109

2000 Antwerpen

03 206 36 54

info@viefantwerpen.be

www.viefantwerpen.be


