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DIGITALE 
WERELD

OVERZICHT CURSUSSEN
VOORDRACHTEN & WORKSHOPS
IN 2022
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In dit boekje vindt u een overzicht van onze Vief-cursussen, 
voordrachten,… 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.antwerpen@vief.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 + 
aantal personen + uw telefoonnummer’.   

Praktisch

• www.vief.be/knooppunt-antwerpen-multimedia

• www.vief.be/knooppunt-hemiksem

• www.vief.be/knooppunt-herentals

• www.vief.be/knooppunt-mechelen

Doorheen het jaar worden er nog 
bijkomende cursussen ingericht in de lokale 
Vief-afdelingen in onze provincie. 
Contacteer het provinciaal Vief-secretariaat 
voor meer info of check onze website: 
www.viefantwerpen.be 

mailto:info.antwerpen@vief.be
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BASISCURSUS SMARTPHONE 

Heb je een smartphone en wil je hier beter mee leren werken? 
Dan is deze cursus iets voor jou! 

Tijdens deze driedelige cursus komen de basisprincipes rond het 
werken met de smartphone aan bod. Zo leer je de belangrijkste 
instellingen van je toestel, hoe je kan bellen of sms’en, hoe je 
op het internet kan surfen en wat je moet doen als je zelf een 
applicatie wil installeren. 

Kortom, via deze cursus krijg je de basiskennis die je nodig hebt 
om meer uit je smartphone te halen. 

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 
zelf: eigen smartphone  
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Data & locatie 

 

Antwerpen Hemiksem 

Herentals Mechelen 

 Maandag 2 mei  

Maandag 9 mei  

Maandag 16 mei 

 Van 9 tot 12 uur 

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

 Woensdag 6 april  

Woensdag 13 april  

Woensdag 20 april 

 Van 9 tot 12 uur 

 LM Plus Hemiksem, 
Heuvelstraat 59/1 
2620 Hemiksem 

 Donderdag 2 juni  

Donderdag 9 juni  

Donderdag 23 juni 

 Van 13.30 tot 16.30 uur 

 LM Plus Herentals, 
Collegestraat 6 
2200 Herentals 

 Donderdag 29 september 

Donderdag 6 oktober  

Donderdag 13 oktober 

 Van 13.30 tot 16.30 uur 

 LM Plus Mechelen,  
Fr. De Merodestraat 78 
2800 Mechelen 
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BASISCURSUS TABLET 

Heb je thuis een tablet liggen of wens je eentje in de nabije 
toekomst aan te schaffen, maar weet je niet echt hoe je ermee 
moet beginnen werken? Deze cursus kan je opweg helpen.  

Je leert tijdens de cursus onder andere hoe je je tablet kan 
personaliseren en instellen op jouw maat, hoe je kan surfen op 
het internet en wat je moet doen als je e-mails wenst te 
verzenden.  

Heb je een eigen tablet (Android of Apple)? Neem deze dus 
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 
zelf: eigen tablet  
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Data & locatie 

Antwerpen 

 Maandag 2 mei  

Maandag 9 mei  

Maandag 16 mei 

 Van 13.30 tot 16.30 uur 

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

WIST JE 
DAT? 

Wist je dat het computerbedrijf Apple  
op een grappige manier  

aan de naam Apple is gekomen?  

Tijdens een vergadering over de naam zei de 
directeur dat iedereen het er binnen 1 uur 
eens moest worden over een goede naam, 

anders zou hij het bedrijf naar de appel 
noemen die hij op dat moment  

in zijn hand had.  

Drie keer raden of ze het  
binnen een uur eens waren. 
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VERVOLGCURSUS SMARTPHONE - Ontspanning 

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, routes uitstippelen… en zo veel meer!  

Breng je eigen smartphone (Android of Apple) mee zodat je 
zelf alles ter plekke kan uitproberen. 

Praktische informatie 

Begeleider: Leercoach Vief 

Duur: 3 sessies van 3 uur 

Kostprijs: € 15      Toegankelijkheid lokaal:  
(syllabus inbegrepen) 

Voorzien door deelnemers 
zelf: eigen smartphone 
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Data & locatie 

 

Antwerpen Hemiksem 

Herentals Mechelen 

 Woensdag 8 juni  

Woensdag 15 juni 

Woensdag 22 juni 

 Van 9 tot 12 uur 

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

 Vrijdag 3 juni  

Vrijdag 10 juni 

Vrijdag 17 juni 

 Van 9 tot 12 uur 

 LM Plus Hemiksem, 
Heuvelstraat 59/1 
2620 Hemiksem 

 Maandag 3 oktober  

Maandag 10 oktober 

Maandag 17 oktober 

 Van 13.30 tot 16.30 uur 

 LM Plus Herentals, 
Collegestraat 6 
2200 Herentals 

 Donderdag 17 november 

Donderdag 24 november 

Donderdag 1 december 

 Van 13.30 tot 16.30 uur 

 LM Plus Mechelen,  
Fr. De Merodestraat 78 
2800 Mechelen 
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VERVOLGCURSUS TABLET - Ontspanning 

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, … en zo veel meer!  

Breng je eigen tablet (Android of Apple) zeker mee! 

Geen tablet? Vief heeft enkele Android-tablets die tijdens de 
les kunnen worden gebruikt indien nodig. Deel dit mee bij 
inschrijving. 

 Toegankelijkheid lokaal: 

Praktische informatie 

Begeleider: Leercoach Vief 

Duur: 3 sessies van 3 uur 

Kostprijs: € 15     
(syllabus inbegrepen) 

Voorzien door deelnemers 
zelf: eigen tablet 
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Data & locatie 

Antwerpen 

 Woensdag 8 juni  

Woensdag 15 juni 

Woensdag 22 juni 

 Van 13.30 tot 16.30 uur 

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

WIST JE 
DAT? 

Wist je dat de naam google bedacht is  
door iemand die erg van cijfers hield? 

 Eén van de oprichters van de 
zoekmachine google vond  

het woord ‘googol’ prachtig. 
Dat is zo’n soort cijfer als milljoen en 

biljoen, maar dan groter: googol 
betekent een 1 met honderd nullen 

erachter. 
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VOORDRACHT Kritisch omgaan met het internet 

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.  

Praktische informatie 

Begeleider: Leercoach Vief  Toegankelijkheid lokaal: 

Duur: + 2 uur 

Kostprijs: € 5     
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Data & locatie 

 

Antwerpen Hemiksem 

Herentals Mechelen 

 Maandag 5 september 

 Van 14 tot 16 uur 

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

 Maandag 23 mei 

 Van 14 tot 16 uur 

 LM Plus Hemiksem, 
Heuvelstraat 59/1 
2620 Hemiksem 

 Donderdag 3 november 

 Van 13.30 tot 15.30 uur 

 LM Plus Herentals, 
Collegestraat 6 
2200 Herentals 

 Maandag 23 mei 

 Van 10 tot 12 uur 

 LM Plus Mechelen,  
Fr. De Merodestraat 78 
2800 Mechelen 
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WORKSHOP Digitaal communiceren 

Digitale communicatie is niet meer weg te denken uit onze 
samenleving. Chatten of videobellen met familieleden, 
vrienden of collega’s is voor velen dagelijkse kost geworden. 
Maar welke digitale tools heb je hiervoor nodig en hoe ga je 
hier het best mee aan de slag? 

Tijdens deze workshop ‘digitaal communiceren’ krijgen 
deelnemers informatie en tips over eenvoudige digitale 
communicatiemogelijkheden. Specifiek worden de applicaties 
‘WhatsApp’ en ‘Messenger’ onder de loep genomen en worden 
de mogelijkheden van deze tools praktisch uitgelegd. Breng je 
eigen smartphone (Android of Apple) mee zodat je zelf aan 
de slag kunt.   

Praktische informatie 

Begeleider: Leercoach Vief 

Duur: + 3 uur 

Kostprijs: € 5      Toegankelijkheid lokaal: 
(syllabus inbegrepen) 

Voorzien door deelnemers 
zelf: eigen smartphone  
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Data & locatie 

 

Antwerpen Hemiksem 

Herentals Mechelen 

 Donderdag 8 december 

 Van 13.30 tot 16.30 uur 

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

 Maandag 5 september 

 Van 9 tot 12 uur 

 LM Plus Hemiksem, 
Heuvelstraat 59/1 
2620 Hemiksem 

 Donderdag 31 maart 

 Van 13.30 tot 16.30 uur 

 LM Plus Herentals, 
Collegestraat 6 
2200 Herentals 

 Donderdag 8 december 

 Van 9 tot 12 uur 

 LM Plus Mechelen,  
Fr. De Merodestraat 78 
2800 Mechelen 
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VOORDRACHT Het digitale ABC 

In onze gedigitaliseerde maatschappij duiken steeds meer en 
steeds sneller nieuwe termen op. Zo hoor je wel eens spreken 
over ‘streamen’, ‘hashtag’, ‘swipen’ en ‘update’. Doen deze 
termen je ook spontaan de wenkbrauwen fronsen? Dan biedt 
deze interactieve voordracht een antwoord.  

Draai aan het rad en ontdek wat al deze digitale termen 
betekenen.  

Samen kennis opdoen op een amusante manier is de kern van 
deze voordracht.  

Praktische informatie 

Begeleider: Leercoach Vief  Toegankelijkheid lokaal: 

Duur: + 2 uur 

Kostprijs: € 5     
(syllabus inbegrepen) 
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Heb je al eens aan ‘stacking’ gedaan?  
Op café of restaurant alle smartphones met 

het scherm naar beneden opgestapeld op tafel 
leggen. De eerste van het gezelschap die zijn 

of haar gsm gebruikt, moet de rekening 
betalen. 

Data & locatie 

Antwerpen 

 Maandag 4 april 

 Van 14 tot 16 uur 

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

WIST JE 
DAT? 

Wist je dat er voor het gebruik van het internet 
ongeschreven gedragsregels zijn? Dit noemen we 

‘nettiquette’. Die regels zijn onder andere van toepassing bij 
chatten, mailen en op sociale media. Nettiquette is een 
samentrekking van netwerk en etiquette. Bijvoorbeeld: 

verstuur nooit een e-mail zonder het onderwerp in te vullen.  
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DIGITALE WANDELING 

Via deze digitale wandeling in Antwerpen leer je omgaan met 
een tablet of smartphone. Je ervaart tijdens de wandeling dat 
deze apparaten best wel aangenaam, handig en speels kunnen 
zijn. Je maakt kennis met de verschillende elementen van de 
digitale toestellen 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 of tablet mee. 

Praktische informatie 

Begeleider: Leercoach Vief 

Duur: + 2 uur 

Kostprijs: € 10   (1 drankje  Toegankelijkheid: 
       na afloop inbegrepen) 

Voorzien door deelnemers 
zelf: eigen smartphone of 
tablet  
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Data & locatie 

Antwerpen 

 Dinsdag 6 september 

 Van 14 tot 16 uur 

 Bijeenkomst:  
Grote inkomhal Centraal 
Station Antwerpen 

Wist je dat je al in een heleboel steden en gemeenten 
een digitale wandeling kunt doen, die je meer informatie 

geeft over bezienswaardigheden langs je route?  

Een wandel-app kan een ideale wandelgids zijn en 
waarmee je meer plezier uit je wandeling kunt halen. 

WIST JE 
DAT? 

Dankzij bijvoorbeeld de ErfgoedApp ontdek 
je het rijke aanbod aan Erfgoed in een 

handomdraai en dat helemaal gratis via je 
eigen telefoon of tablet, op jouw eigen 
tempo en wanneer het jou best past.  

Een aantal rondleidingen met de 
ErfgoedApp’ zijn zelfs ook beschikbaar in  

de Vlaamse Gebarentaal. 



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?

Volg Vief op de voet
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