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Beste lezer

De Stad Gent, het OCMW Gent en Digipolis zetten al vele jaren in op e-inclusie. We willen alle 
Gentenaren de kans geven om hun digitaal talent volop te ontwikkelen. Dat doen we onder 
andere met een stevig en divers activiteitenaanbod tijdens de Digitale Week. Kies, kom langs en 
stap in de toekomst!

Jong en oud, beginners en gevorderden… voor elk wat wils: iedereen vindt wel een digitale 
activiteit op zijn maat in de Digitale Week. Gaat u graag praktisch aan de slag? Leer dan uw 
computer optimaal onderhouden of online attesten aanvragen bij de Stad Gent. Houdt u het 
liever wat speelser? Ontdek het 3D-Citygame of leer uw eigen app bouwen. Bent u graag 
digitaal sociaal? Volg een workshop over sociale media of deel uw ervaringen over digitale 
thema’s tijdens een digicafé of mediacafé.

Op zaterdag 21 oktober nodig ik u graag uit op de Digitale Doebeurs in Bibliotheek De Krook. 
Hier kunt u zelf proeven van de digitale toekomst met robots, games, virtual reality... 
Een aanrader voor iedereen!

Het activiteitenaanbod is ook dit jaar het resultaat van de samenwerking tussen verschillende 
stadsdiensten, OCMW-diensten en Gentse organisaties. Dankzij hun inspanningen en de 
coördinatie van Digitaal.Talent@Gent, kunnen we u opnieuw een diverse en interessante 
Digitale Week aanbieden. 

Veel (digitaal) plezier gewenst

Martine De Regge
Schepen bevoegd voor ICT-beleid
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 DE BEURS
3D-Citygame Gent
Maak kennis met de 3D-Citygame van Stad Gent! Loop 

door een virtueel Gent en doe onderweg opdrachten 

en games. Geprikkeld? Na de Doebeurs kunt u de 

game zelf verder mee uitbouwen.

stad.gent/Gent3D

VRT
Experimenteer met de VRT Steambox, bouw mee aan 

een interactieve geluid- en lichttrap en kijk met uw 

eigen VR-bril binnen in bijzondere huizen. 

Speel een FIFA-game met live verslaggeving van Aster 

Nzeyimana, sportanker bij VRT. De wedstrijd wordt 

360 graden gestreamd.

Ketnet zorgt voor de virtuele kriebels op de enige 

echte Helden-achtbaan. Ontdek ook de nieuwste 

Ketnet-apps en -games. 

innovatie.vrt.be

Sterrenwacht Armand Pien
Lanceer bij Sterrenwacht Armand Pien een satelliet 

naar Mars! Breng die in een baan rond de planeet 

en zoek een geschikte landingsplaats via interactieve 

simulaties. Programmeer daarna een mini-Marsrover 

en laat die rondrijden op het Marslandschap.

armandpien.be

Universiteit Gent
Eye-tracking, virtuele winkelbeleving, emoties bij 

robots… Ontdek hoe Universiteit Gent robots, Virtual 

Reality en Augmented Reality gebruikt in onderzoek.

Ga creatief aan de slag met muziek, beweging en beeld 

in de Music Paint Machine van onderzoeksgroep IPEM. 

ugent.be 

Karaton
Karaton is een gloednieuw avonturenspel voor 

kinderen met leesproblemen waarin ze spelenderwijs 

oefenen met taal. Test u de game en het platform als 

eerste uit? 

happsdevelopment.com/karaton

Preview Labs
Speel bij PreviewLabs het wE-Move spel. Dit 

is ontworpen om kinderen met een halfzijdige 

verlamming te stimuleren en op te volgen bij hun 

revalidatie.

previewlabs.com

Bibliotheek De Krook
Ontdek de nieuwe gamescollectie van Bibliotheek De 

Krook! Speel een wedstrijdje op het grote scherm in 

de jongerenbib. Alle games zijn ontleenbaar en elke 

maand is er een workshop rond gaming.

stad.gent/bibliotheek

Digipolis en de Stad Gent beginnen de Digitale Week met een Digitale Doebeurs. Die vindt 
plaats op zaterdag 21 oktober om 13uur in Bibliotheek De Krook. Het is een namiddag vol 
workshops en interactieve demonstraties voor het brede publiek en de toegang is helemaal 
gratis. Voor de workshops schrijft u best wel op voorhand in via stad.gent/digitaledoebeurs of 
via Gentinfo 09 210 10 10. De dag zelf zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.

DIGITALE
DOEBEURS

www.stad.gent/digitaledoebeurs

GRATIS

21 OKT
DE KROOK

BIBLIOTHEEK 13 - 17 uur
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Ledsreact
Ontdek Direction, de interactieve sportkegel van 

Ledsreact! Sporttrainingen zullen nooit meer hetzelfde 

zijn. Test uw reactiesnelheid of daag uw vrienden uit 

voor de sportervaring van de toekomst. 

ledsreact.be

FYXXI en Design museum Gent
Bij FYXXI zetten kinderen hun eerste stappen in de 

robotwereld. Laat een robot bewegen en ontdek hoe 

die in mekaar zit. Dit is meteen ook een voorproefje 

van de tentoonstelling Hello Robot in het Design 

museum Gent.

fyxxi.be
designmuseumgent.be

Bluebots                                                     
Vertel het bijtje hoe het moet lopen en leer spelender-

wijs programmeren. Gentse organisaties en scholen 

kunnen de Bluebots het hele jaar door ontlenen voor 

educatieve projecten via de Digipolis Uitleendienst.

gentleentuit.be

Digital Arts and Entertainment           
Samen met andere mensen bouwen aan een LEGO 

auto in Virtual Reality? Een machine virtueel leren 

assembleren? Het kan bij de stand van de opleiding 

Digital Arts and Entertainment van Howest! 

digitalartsandentertainment.com 

Mediawijs
Maak kennis met Medianest, dé website waar ouders 

antwoorden vinden op hun vragen over mediagebruik 

van kinderen.

Bij de Schaal van M horen een reeks coole webisodes 

en opdrachten die kinderen en klassen uitdagen 

om mediawijs te worden. Doe mee en klim zo hoog 

mogelijk op de schaal van M!

medianest.be
deschaalvanm.be

deltaRocket
deltaRocket toont zijn zelfontworpen 3D-printer en 

legt tot het kleinste tandwiel uit hoe alles werkt.

deltarocket.be

My Ghent 2050 
Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Duurzaam, 

enkel hernieuwbare energie, meer parken en groen… 

Met My Ghent 2050 bouwt en programmeert het 

Sint-Lievenscollege die ideale stad in Minecraft. 

Kom kijken en bouw mee!

steam.gent/my-ghent-2050

imec
De band STUFF. maakte een videoclip met behulp 

van hoogtechnologische sensoren, camera’s en 

radars van imec. Maak er met een schakelpaneel 

uw eigen versie van en ervaar uw eigen creatie in 

het Phosphotron labo via videoprojectie en een 360 

graden geluidservaring.

imec.be

Mobiel Makerslab
Kom de droomsteden bewonderen die Gentse tieners 

bouwden in het Mobiele Makerslab. Knutsel zelf 

een Bristlebot robot en laat deze als nieuwe bewoner 

rondlopen in de steden.

maakdestad.nerdlab.be

OPSORO
Bij OPSORO maakt u kennis met sociale robots die 

interactief reageren en gebruik maken van spraak en 

emoties. Ontdek ook hoe gemakkelijk het is om zelf 

met de OPSORO-bouwstenen en -software uw eigen 

robot te creëren. 

opsoro.be

Mediaraven
Experimenteren met media? Check! Mediaraven geeft 

jongeren de kans om zich als mediamaker helemaal uit 

te leven. Kom af en experimenteer mee!

mediaraven.be

Ingegno
Maak bij Ingegno kennis met lasercutten. Ontwerp een 

eigen logo op de computer. De lasercutter brandt dit in 

een houten VR-bril die u mee naar huis mag nemen.

ingegno.be

Urgent.fm
Benieuwd hoe radio gemaakt wordt? Volg dan 

om 13.30 uur de rondleiding bij Urgent.fm!

urgent.fm
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BELEEF, DOE
& ONTDEK!

21 OKT
DE KROOK

BIBLIOTHEEK 13 - 17 uur

 WORKSHOPS

13 uur - 17 uur

Workshop ‘Cybermissie in Scratch’
CodeFever leert kinderen coderen via een unieke, 
educatieve lesmethode. In deze workshop ontdekt u de 
codeertaal Scratch. 
Vanaf 8 jaar 

codefever.be

Stadsgame ‘Super Snap’
Das Box stelt zijn gloednieuwe stadsspelen voor: Super 
Snap, Super Cops en Super Secrets. Trek in kleine 
groepjes de stad in en ga de uitdaging aan. Een chatbot 
helpt u op weg.
Alle leeftijden

dasbox.be

Workshop ‘Artbot’
Bouw en programmeer een ArtBot bij WeGoSTEM. 
ArtBots zijn echte robotkunstenaars die hun penseel 
over het schilderdoek laten glijden. U gaat naar huis met 
een origineel robotkunstwerk! 
Vanaf 10 jaar

wegostem.be

Workshop ‘Maak een game-controller’
Ga aan de slag met knoppen, kabels en een 
soldeerbout! Bij Devillé Arcade maakt u zelf een arcade 
controller om games te besturen. 
Vanaf 16 jaar

devillearcade.com

Workshop ‘Mindstorms’
CoderDojo Belgium geeft gratis 
programmeerworkshops. 
Tijdens deze workshop coderen kinderen 
een eenvoudig programma voor de 
LEGO Mindstorms robots. 
Vanaf 10 jaar

gent.coderdojobelgium.be

De Digitale Doebeurs is een initiatief van 
Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van 
Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis Gent.

Waar? Binnenstad - De Krook - Miriam Makebaplein 1

Wanneer? 13 uur - 17 uur
Hoe? Voor de Digitale Doebeurs hoeft u niet in te 
schrijven. U kunt gewoon binnenlopen wanneer het u 
past. Voor de workshops kunt u vooraf inschrijven via 
stad.gent/digitaledoebeurs of Gentinfo 09 210 10 10. 
Prijs? Gratis

Samen naar de Digitale Doebeurs
Wilt u een kijkje gaan nemen op de Digitale Doebeurs en 

zelf nieuwe technologieën uitproberen, maar gaat u liever 

niet alleen? Ga mee met een kleine groep samen met 

een computervrijwilliger van Lokaal Dienstencentrum De 

Vlaschaard, Ten Hove, De Thuishaven en De Regenboog! 

Afspraak om 13.30 uur buiten aan de hoofdingang van 

shoppingcenter Gent Zuid. De computervrijwilliger wacht 

u daar op.

Schrijf voor 18 oktober in op het secretariaat van Lokaal 

Dienstencentrum De Vlaschaard, Ten Hove, De Thuishaven 

of De Regenboog of via activiteteinldc.gent.be
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 VRIJDAG 20 oktober

20.00 uur

Bring Your Own Beamer
Gewapend met projectoren schilderen we de muren 
en witte doeken vol mooie verhalen. Wie er vorige 
edities in KERK bij was weet hoe verbluffend BYOB 
is en kijkt vast reikhalzend uit naar wat we op deze 
nieuwe en unieke locatie gaan verwezenlijken!
BYOB is een open evenement, wat betekent dat 
iedereen welkom is om de coolste visuals en digitale 
kunst te ontdekken. Vorig jaar kwamen meer 75 
artiesten hun visuele experimenten tonen. 
Komt dat zien!
Waar? Binnenstad - NEST, 

Graaf Van Vlaanderenplein 40, 9000 Gent  

Wanneer? Van 20.00 uur tot 00.00 uur
Hoe? Inschrijven hoeft niet. U kan gewoon 
binnenlopen wanneer het u past.
Prijs? Gratis

MAANDAG 23 oktober

9.30 uur

eID-lezer en online attesten
De digitale toekomst zit al in uw portefeuille! U 
weet wellicht dat u met uw identiteitskaart via het 
internet uw belastingaangifte kan invullen. Naast 
de tax-on-web-applicatie zijn er ondertussen al heel 
wat meer toepassingen waarbij u inlogt met uw eID, 
bijvoorbeeld op de website van Stad Gent. Onze 
computervrijwilliger legt u van naaldje tot draadje uit 
hoe een eID werkt en wat u ermee kan doen.  
Elke deelnemer krijgt een gratis eID-lezer.
Waar? Elisabethbegijnhof - Papegaai - Lokaal 

Dienstencentrum Ten Hove, Begijnhofdries 15

Wanneer? Van 9.30 uur tot 11.30 uur
Deze activiteit vindt ook plaats op 25 oktober in Lokaal 

Dienstencentrum De Horizon.

Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

DIGITALE
WEEK

www.stad.gent/digitaleweek

20 OKT
05 NOV
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13.15 uur

Hoe adresgegevens op een etiket 
plaatsen?
In deze sessie leert u correct een adressenlijst 

met het programma Excel aanmaken. Daarna 

creëert u etiketten in Word met behulp van een 

koppeling naar de lijst in Excel. Deze opdracht wordt 

“Afdruk samenvoegen”  genoemd en resulteert in 

gepersonaliseerde etiketten. 

Waar? Stationsbuurt Noord - Educo, 

Koning Albertlaan 27

Wanneer? Van 13.15 uur tot 16.30 uur
Hoe? Schrijf in via educo@educo.be of 09 241 89 79
Prijs? Gratis

13.30 uur

Informatie opzoeken over 
vrijetijdsactiviteiten
Wilt u weten welke leuke activiteiten u in Gent kan 
doen? Wilt u informatie over kortingen voor sport, 
cultuur en vrije tijd in of buiten Gent? In de vorming 
maakt u kennis met veel interessante websites. 
U krijgt ook tips over hoe u informatie kan opzoeken.
Waar? Bloemekenswijk - Opleidings- en 

Tewerkstellingscentrum, Maïsstraat 142

Wanneer? Van 13.30  uur tot 16 uur
Hoe? Schrijf in per mail naar  
monika.conkova@ocmw.gent, 
of bel naar 0484 81 65 38
Prijs? Gratis

14 uur

Foto’s en filmpjes maken met uw 
smartphone/tablet
Foto’s nemen met een smartphone zit duidelijk in 
de lift. Ook filmpjes maken met een telefoon lijkt 
tegenwoordig kinderspel. Maar vindt u dat ook? 
Weet u bijvoorbeeld hoe u foto’s en video’s kan maken 
met uw eigen smartphone? Of bent u nieuwsgierig 
naar de mogelijkheden die uw toestel voorziet om 
foto’s en filmpjes te bewerken? 

Dan bent u hier aan het juiste adres. Samen dokteren 
we uit hoe u goede foto’s kunt maken en hoe u met 
video’s aan de slag kan.
Breng uw eigen smartphone of tablet (Android of 
Apple) mee, zodat u alles ter plekke kunt uitproberen 
en de nodige vragen kunt stellen.
Waar? Binnenstad - Liberaal Archief, Kramersplein 23

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Hoe? Schrijf voor 16 oktober in via 
aimee.devos@lm.be
Prijs? Gratis

Leer werken met Dropbox
Dropbox is een gratis programma, waarmee 
gemakkelijk foto’s, video’s en documenten gedeeld 
kunnen worden tussen computers. Wanneer één 
iemand een nieuw bestand in de map zet, ziet de rest 
van de groep het meteen. Computervrijwilliger Arthur 
De Meyer toont u hoe u met dropbox kan werken.
Waar? Gentbrugge - Lokaal Dienstencentrum 

Speltincx, Meersemdries 4

Wanneer? Van 14 uur tot 17 uur
Hoe? Schrijf voor 21 oktober in op het secretariaat of 
via activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Ontdek de digitale wereld
Bent u nog weinig vertrouwd met de computer? 
Vraagt u zich af wat u op het internet kunt doen? 
Ontdek hoe u dagdagelijks kosten en tijd kunt 
besparen dankzij de digitale wereld! Kom vanmiddag 
langs en leer hoe u online een treinticket kunt 
bestellen of het uurrooster van De Lijn kunt 
raadplegen, waar u info vindt over de stadsdiensten, 
het ziekenfonds, belastingen, ...
Waar? Muide-Meulestede - Afrikalaan 
Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel, 

Meulesteedsesteenweg 510

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Deze activiteit vindt ook plaats op 30 oktober.
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis
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Tips en tricks voor Powerpoint
Met Powerpoint kunt u uw verhaal gestructureerd en 
aantrekkelijk brengen. Computervrijwilliger Liliane 
geeft een demonstratie van hoe dit programma werkt 
en leert u goochelen met dia’s, tekst, afbeeldingen 
invoegen, animaties, …  U krijgt handige tips & tricks 
om ook zelf een mooie presentatie te maken.
Waar? Stationsbuurt Zuid - Lokaal Dienstencentrum 

De Regenboog, Lucas de Heerestraat 83

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

14.30 uur

Interessante websites
Het internet is een ongelofelijke informatiebron, maar 
het is soms moeilijk een onderscheid te maken tussen 
nuttige websites en rommel, tussen officiële en 
commerciële sites, tussen beveiligde en onbeveiligde 
sites. Computervrijwilliger Marc Coucke leidt u op een 
bevattelijke wijze naar nuttige sites, onderverdeeld in 
volgende thema’s: overheid, zoeken & weten, varia, 
reizen, bank & geld, ontspanning en shopping.
Waar? Elisabethbegijnhof - Papegaai - Lokaal 

Dienstencentrum Ten Hove, Begijnhofdries 15

Wanneer? Van 14.30 uur tot 16.30 uur
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

18 uur

Geef uw laptop/pc een tweede leven 
met een SSD en Windows 10
Heeft u een oude computer die u nieuw leven wilt in 
blazen? Tijdens deze workshop komt u te weten hoe 
dit kan met SSD en Windows 10.
Waar? Watersportbaan - Ekkergem - PCVO Het 

Perspectief, Henleykaai 83

Wanneer? Van 18 uur tot 19.30 uur
Hoe? Schrijf in via 
hetperspectief.net/digitale-week
Prijs? Gratis

Pimp een draagtas met een 
zelfgemaakt logo in Illustrator
In deze workshop ontwerpt u zelf een logo in 
Illustrator en maakt daarvan een print op een 
draagtas. Vervolgens werkt u de tas af met textielverf. 
Uw persoonlijk gepimpte draagtas kunt u na de 
workshop meenemen naar huis. Voorkennis: vlot met 
de computer kunnen werken.

Waar? Watersportbaan - Ekkergem 
PCVO Het Perspectief, Henleykaai 83

Wanneer? Van 18 uur tot 21 uur
Hoe? Schrijf in via hetperspectief.net/digitale-week
Prijs? 5 euro 
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woensdag 25 oktober

10 uur

Kennismaken met de webwinkel         
van de Lokale Dienstencentra
Wist u dat u voor een groot aantal activiteiten van 
de Lokale Dienstencentra kan inschrijven via het 
internet? We tonen u graag hoe u dit doet.
Waar? Macharius-Heirnis - Lokaal Dienstencentrum 

De horizon, F. Lousbergskaai 12

Wanneer? Van 10 uur tot 11.30 uur
Deze activiteit vindt ook plaats op 27 oktober in 
Lokaal Dienstencentrum Speltincx.
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Mac kennismaking
Tijdens deze sessie krijgt u informatie over het type 
computer waarmee u werkt, het besturingssysteem, 
de mogelijke instellingen en de meest gebruikte 
programma’s. Bent u daarna geïnteresseerd in 
diepgaandere info? Dan kan u zich inschrijven voor de 
cursus ‘Mac voor beginners’. Breng uw persoonlijke 
computer mee. Beschikt u niet over een Mac, dan kan 
u de les meevolgen op het projectiescherm.
Waar? Stationsbuurt Noord - Educo, Koning 

Albertlaan 27

Wanneer? Van 10 uur tot 12 uur
Hoe? Schrijf in via educo@educo.be of 09 241 89 80
Prijs? Gratis

13.15 uur

Een mooie uitnodiging maken            
met Publisher
Microsoft Publisher is een lay-outprogramma waarin 
u uw creativiteit kunt botvieren bij het maken 
van wenskaarten, visitekaartjes, uitnodigingen, 
menu’s, kalenders, posters, brochures,… Hierbij 
kan u gebruik maken van uw digitale foto’s, eigen 
tekstmateriaal en gegevens van het internet. In deze 
kennismakingssessie reiken we enkele technieken 
aan om op een vlotte manier tekst en afbeeldingen 
te combineren tot een aantrekkelijk geheel. Met een 
beetje technische bagage en enige creativiteit maken 
we een persoonlijke uitnodiging. Daarbij laten we ons 
inspireren door enkele mooie voorbeelden.
Waar? Stationsbuurt Noord - Educo, Koning 

Albertlaan 27

Wanneer? Van 13.15 uur tot 16.30 uur
Hoe? Schrijf in via educo@educo.be of 09 241 89 80
Prijs? Gratis

13.30 uur

Aan de slag met PC-hardware
In deze cursus worden alle interne hardware-
onderdelen en randapparatuur volgens functie, 
evolutie, technologie kort besproken. Onder 
begeleiding monteert u al deze onderdelen tot een 
volledig werkend computersysteem. Het nodige 
materiaal wordt voorzien. 
Waar? Sluizeken-Tolhuis-Ham - Kringwinkel Dok Zuid, 

Pijndersstraat 52

Wanneer? Van 13.30 uur tot 16.30 uur
Deze workshop vindt ook plaats op  30 oktober.

Hoe? Schrijf in via mail naar 
WorkshopAteljee@gmail.com
Prijs? Gratis

DINSDAG 24 oktober
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14 uur

3D-Citygame Gent zoekt uw verhaal!
Help ons mee het 3D-stadsspel van Gent te maken 
met uw ideeën en inspiratie! Kent u leuke verhalen 
over het verleden en heden van Gent of heeft u zelf 
een toekomstscenario ontwikkeld voor de stad, doe 
dan met ons mee. 3D-Citygame Gent is een initiatief 
van Stad Gent. Burgers gebruiken het 3D-stadsmodel 
om er hun eigen 3D-game in te bouwen. Wij tonen u 
het concept en u levert boeiende ideeën 
voor het spelscenario.
Waar? Muide - Meulestede - Afrikalaan - Lokaal 

Dienstencentrum De Thuishaven, Neuseplein 33

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Deze activiteit vindt ook plaats op 31 oktober in Lokaal 

Dienstencentrum Ten Hove en 3 november in Lokaal 

Dienstencentrum De Horizon.

Hoe? Schrijf voor 17 oktober in op het secretariaat of 
via activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Demo online foto’s bewerken
Online een foto bewerken? Computervrijvilliger 
Lucien geeft u een demonstratie van wat mogelijk 
is. U krijgt ook meer informatie over wat er aan bod 
komt in één van de komende lessenreeksen over 
fotobewerking.
Waar? Sint-Amandsberg - Lokaal Dienstencentrum 

Wibier, Antwerpsesteenweg 768

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Hoe? Schrijf voor 17 oktober in op het secretariaat of 
via activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Foto’s en documenten ordenen op     
uw computer
Staat uw computer ook vol met foto’s en 
documenten? Raakt u soms het overzicht kwijt? 
De computervrijwilligers van Lokaal Dienstencentrum 
De Thuishaven geven u  tips om uw bestanden 
te ordenen, zodat u alles vlot terugvindt. Mooi 
meegenomen: een goede ordening voorkomt  dat uw 
computer vertraagt.
Waar? Sluizeken-Tolhuis-Ham - Lokaal 

Dienstencentrum De Thuishaven, Neuseplein 33

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Hoe? Schrijf voor 20 oktober in op het secretariaat of 
via activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

18 uur

Apps maken zonder 
programmeerkennnis
Tijdens deze workshop maakt u kennis met de 
online doe-het-zelf app builder, MobinCube. Via 
een visuele interface leert u stap per stap een 
app maken door onder andere schermen toe te 
voegen, functionaliteiten in te bouwen en de app te 
publiceren op het web.
Waar? Watersportbaan - Ekkergem 
PCVO Het Perspectief, Henleykaai 84

Wanneer? Van 18 uur tot 20 uur
Hoe? Schrijf in via hetperspectief.net/digitale-week
Prijs? Gratis
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9.30 uur

eID-lezer en online attesten
De digitale toekomst zit al in uw portefeuille! 
U weet wellicht dat u met uw identiteitskaart via het 
internet uw belastingsaangifte kan invullen. Naast 
de tax-on-web-applicatie zijn er ondertussen al heel 
wat meer toepassingen waarbij u inlogt met uw eID, 
bijvoorbeeld op de website van Stad Gent. Onze 
computervrijwilliger legt u van naadje tot draadje uit 
hoe een eID werkt en wat u ermee kan doen.  
Elke deelnemer krijgt een gratis eID-lezer.
Waar? Macharius-Heirnis - Lokaal Dienstencentrum 

De Horizon, Lousbergkaai 12

Wanneer? Van 9.30 uur tot 11.30 uur
Deze activiteit vindt ook plaats op 23 oktober in Lokaal 

Dienstencentrum Ten Hove.

Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Informatie opzoeken over                   
vrijetijdsactiviteiten
Wilt u weten welke leuke activiteiten u in Gent kan 
doen? Wilt u informatie over kortingen voor sport, 
cultuur en vrije tijd in of buiten Gent? In de vorming 
maakt u kennis met veel interessante websites. 
U krijgt ook tips over hoe u informatie kan opzoeken.
Waar? Watersportbaan-Ekkergem 
Opleidingscentrum Campus Prins Filip, 

Jubileumlaan 217

Wanneer? Van 9.30 uur tot 12 uur
Hoe? Schrijf in via monika.conkova@ocmw.gent, 
of bel naar 0484 81 65 39
Prijs? Gratis

13.30 uur

Aan de slag met Google Blogger - deel 1
Een blog is een persoonlijke webpagina die u 
zelf volledig op uw maat maakt. U kan er een 
internetdagboek bijhouden waarin u uw ideeën of 
mijmeringen kan vertellen, foto’s delen… In deze 
minicursus Google Blogger leert u snel en eenvoudig 
een eigen weblog maken zonder enige technische 
kennis. 

Waar? Macharius-Heirnis - De kringwinkel Ateljee, 

Vlaamsekaai 10

Wanneer? Van 13.30 uur tot 16.30 uur
Hoe? Schrijf in via mail naar 
WorkshopAteljee@gmail.com. Let op: de cursus 
bestaat uit twee sessies (25/10 en 26/10). U schrijft 
in voor beide.
Prijs? Gratis

14 uur

Android ‘must have’ en interessante 
applicaties
Naast de standaard Android-apps zoals Gmail, 
Chrome en Galerij zijn er nog tal van interessante 
en zeer bruikbare apps te vinden in de Google 
Play Store. Niet enkel de populaire apps, zoals 
de routeplanners van De Lijn of WhatsApp, maar 
ook veel onbekende pareltjes komen tijdens deze 
presentatie aan bod. Let op: het gaat hier enkel over 
apps voor Android-tablets of -smartphones, niet voor 
iPad of iPhone.
Waar? Elisabethbegijnhof - Papegaai - Lokaal 

Dienstencentrum Ten Hove, Begijnhofdries 15

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis 

Bibliotheek online
De Krook is de bibliotheek van de toekomst en het 
meest toegankelijke cultuurhuis van de stad. Maar 
wist u dat u de bibliotheek ook online kunt bezoeken?
Wat zijn de nieuwe mogelijkheden? Wat is er leuk 
om te bekijken? In De Boei stellen we de digitale 
bibliotheek voor. Nieuwsgierige Gentenaars zijn 
welkom voor een ontdekkingstocht van de bibliotheek 
online.
Waar?  Mariakerke - Lokaal Dienstencentrum De Boei, 

Vaartstraat 2

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

 WOENSDAG 25 oktober
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datum

Google toepassingen
U kent Google ongetwijfeld als zoekmachine. Maar 
wist u dat Google ook tal van andere applicaties 
aanbiedt? Computervrijwilliger Luc Van Gastel geeft 
een inleiding over volgende toepassingen: Google 
account, Gmail,  Google Maps, Google Earth, Google 
Drive (Cloud), Google Translate en Youtube. U leert 
waar u dit alles vindt en hoe u ermee aan de slag kan.
Waar? Gentbrugge - Lokaal Dienstencentrum 

Speltincx, Meersemdries 4

Wanneer? Van 14 uur tot 15.30 uur
Hoe? Schrijf voor 23 oktober in op het secretariaat of 
via activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

iPhone: wifi en mobiele netwerken
Een iPhone is veel meer dan een telefoon. Voor heel 
wat applicaties hebt u een internetverbinding nodig. 
Deze kan tot stand worden gebracht door een wifi-
connectie of via een mobiel netwerk. In deze sessie 
wordt het verschil tussen beide systemen uitgelegd. 
We bespreken de diverse soorten 
wifi-verbindingen, zoals beveiligde verbindingen, 
open hotspot, Telenethomespot en Proximus-Fon. 
Ook de verschillende standaarden voor mobiele 
netwerken (3G, 4G,…) worden toegelicht en u leert 
uw iPhone optimaal instellen voor mobiele data. 
Ook de veiligheid van een internetverbinding krijgt 
aandacht.
Waar? Stationsbuurt Noord - Educo, 

Koning Albertlaan 30

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Hoe? Schrijf in via educo@educo.be of 09 241 89 80
Prijs? Gratis

Voordracht: hoe SMART is Gent?
De laatste jaren wordt vaak gesproken over ‘smart 
cities’? Bent u benieuwd wat men daarmee bedoelt? 
En of onze eigen stad ook een ‘smart city’ is? Gert 
Pauwels van Stad Gent legt u van naadje tot draadje 
uit wat een ‘smart city’ kan zijn en hoe Gent hieraan 
werkt.
Waar? Watersportbaan-Ekkergem - Lokaal 

Dienstencentrum De Vlaschaard, Jubileumlaan 219

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Woensdagnamiddag in De Krook: 
3D-Citygame Gent
Vanaf oktober 2017 kunnen jongeren elke 
woensdagnamiddag deelnemen aan een activiteit in 
de jongerenbib op -2. Op 25 oktober proberen we het 
nieuwe 3D-Citygame Gent uit.
Waar? Binnenstad - De Krook, jongerenbib, 

Miriam Makebaplein 1

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Hoe? Inschrijven hoeft niet. U kan gewoon 
binnenlopen wanneer het u past.
Prijs? Gratis

Youtube-karaoke
Karaoke is amusement, zingen, dansen. U hoeft er 
geen dure installatie voor te huren want Youtube 
heeft een enorm aanbod aan Karaoke-nummers. 
Kom langs, neem de micro en volg de tekst op groot 
scherm. Uw moment om even een ster te zijn!
Waar? Rabot-Blaisantvest  - Inloopcentrum 

Pannestraat 1

Wanneer? Van 14 uur tot 17 uur
Deze activiteit vindt ook plaats op 2 november in 

SOC Oude Houtlei

Hoe? Inschrijven hoeft niet. U kan gewoon 
binnenlopen wanneer het u past.
Prijs? Gratis

18 uur

Test uw digivaardigheid
Tijdens dit moment krijgt u de kans om via twee 
online testen uw ICT-vaardigheden in kaart te 
brengen. Slaagt u voor de ICT-testen, dan heeft 
u tegelijk het vrijstellingsattest behaald voor de 
opleiding “Computerinitiatie” en/of “Internet 
vernieuwd”.
Waar? Watersportbaan-Ekkergem - PCVO Het 

Perspectief, Henleykaai 85

Wanneer? Van 18 uur tot 20 uur
Hoe? Schrijf in via hetperspectief.net/digitale-week
Prijs? Gratis 
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9 uur

Hoe uw pc beveiligen?
Tijdens deze workshop krijgt u meer informatie 
over hoe u kan omgaan met virussen en andere 
online-bedreigingen. U leert hoe u uw pc optimaal 
kan beveiligen tegen malware en welk anti-
virusprogramma u het best installeert. Ga ook na 
of u een sterk wachtwoord hebt, hoe u veilig kan 
internetbankieren en hoe u uw draadloos netwerk 
kan beveiligen.
Waar? Gentbrugge - Lokaal Dienstencentrum 

De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125

Wanneer? Van 9 uur tot 11.30 uur
Hoe? Schrijf voor 16 oktober in op het secretariaat of 
via activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

10 uur

Digicafé
Voor digitale beginners is er het maandelijkse Digicafé 
in het Krookcafé, telkens rond een ander onderwerp. 
Een coach helpt u verder, gratis. Loop gewoon binnen 
en stel uw vraag! Het thema van dit digicafé is “foto’s 
en filmpjes opslaan, bewerken en delen”.
Waar? Binnenstad - De Krook, Miriam Makebaplein 1

Wanneer? Van 10 uur tot 13 uur
Hoe? U kan doorlopend binnenkomen en blijven zo 
lang u wil. Elke deelnemer krijgt een gratis drankje.
Prijs? Gratis

13.30 uur

Aan de slag met Google Blogger - deel 2
Een blog is een persoonlijke webpagina die u zelf 
volledig op uw maat maakt. U kan er 
een internetdagboek bijhouden waarin u uw ideeën 
of mijmeringen kan vertellen, foto’s delen… In deze 
minicursus Google Blogger leert u snel en 
eenvoudig een eigen weblog maken zonder enige 
technische kennis. 
Waar? Macharius-Heirnis - De kringwinkel Ateljee, 

Vlaamsekaai 10

Wanneer? Van 13.30 uur tot 16.30 uur
Hoe? Deze workshop is de tweede sessie van een 
reeks. U kan enkel deelnemen als u ook de les van 
25/10 volgde.
Prijs? Gratis

De website van Stad Gent ontrafeld
De website van Stad Gent bevat heel veel informatie. 
Daarom krijgt u tijdens deze workshop een duidelijk 
overzicht van wat de stad ons biedt via haar website.  
www.stad.gent heeft bovendien duidelijk voor ieder 
wat wils. U vindt er alles wat u wil weten over Gentse 
activiteiten, loketten, buurtevenementen, de Gentse 
wijken, aanvragen voor de burgerlijke stand, een vraag 
stellen aan GentInfo, bouwvoorschriften, ...
Waar? Stationsbuurt Zuid - Lokaal Dienstencentrum 

De Regenboog, blauwe zaal

Wanneer? Van 13.30 uur tot 16.30 uur
Deze workshop vindt ook plaats op  27 oktober in 

Lokaal Dienstencentrum De Boei.

Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

DONDERDAG 26 oktober
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14 uur

Demo wenskaarten maken
Maakt u graag zelf wenskaarten? Wist u dat dit ook 
met de computer kan? In deze les leert u hoe u een 
eigen creatie maakt met het digitaal materiaal dat u 
zelf hebt of online vindt. U krijgt  tips over schikking, 
ontwerp en plaatsing, zodat u thuis zelf aan de slag 
kan.
Waar? Elisabethbegijnhof - Papegaai - Lokaal 

Dienstencentrum Ten Hove, Begijnhofdries 15

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Fiets- en wandelroutes uittekenen    
voor GPS
Houdt u van wandelen en/of fietsen? Wist u dat er 
online heel veel wandel- en fietsroutes te vinden zijn? 
Computervrijwilliger Jean-Pierre toont u hoe u uw 
persoonlijke routes voor uw GPS op uw computer kan 
samenstellen en op uw GPS kan zetten. Laat u vanaf 
nu begeleiden door de GPS als handig instrument op 
uw ontdekkingstochten te voet of met de fiets!
Waar? Watersportbaan-Ekkergem - Lokaal 

Dienstencentrum De Vlaschaard, Jubileumlaan 219

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Hoe uw pc onderhouden?
Is uw pc soms traag? Tijd voor een onderhoudsbeurt. 
In deze workshop brengt u uw computer weer in 
topconditie in enkele eenvoudige stappen. U ontdekt 
ook meer over software-updates, beveiligingsscans, 
probleemoplossing, back-ups en herstelpunten. Hebt 
u zelf een laptop? Breng die dan zeker mee!
Waar? Gentbrugge - Lokaal Dienstencentrum De 

Knoop, Hundelgemsesteenweg 125

Wanneer? Van 14 uur tot 16.30 uur
Hoe? Schrijf voor 16 oktober in op het secretariaat 
of via activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Wegwijs in de digitale dienstverlening 
van de Stad Gent
Een attest van woonst of een bewonersvergunning 
aanvragen? Uw leentermijn in de bib verlengen of 
een sportterreintje reserveren? Een afschrift van 
een geboorteakte of een attest van samenstelling 
van uw gezin aanvragen? Dat en nog veel meer kan 
tegenwoordig online. We maken u graag wegwijs in 
de e-dienstverlening van de Stad Gent.
Waar? Binnenstad -  Informatiecentrum-Stadswinkel

Botermarkt 17A

Wanneer? Van 14.00 uur tot 16.00 uur
Hoe? Via Gentinfo 09 210 10 10 of in de Stadswinkel
Prijs? Gratis

Tablet en smartphone spreekuur
Lokaal Dienstencentrum De Horizon organiseert 
regelmatig een ‘tablet en smartphone spreekuur’. 
We vertellen u wat dit precies inhoudt: met welke 
problemen kan u komen? Wat kan u verwachten en 
wat niet? Na deze uitleg kan u zich inschrijven voor 
een individueel spreekuur.
Waar? Macharius-Heirnis - Lokaal Dienstencentrum 

De Horizon, Lousbergkaai 12

Wanneer? Van 14 uur tot 15 uur
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

19 uur

Programmeer uw eigen robot - 
volwassenen
U heeft geen ervaring met programmeren of 
elektronica, maar u wil graag met elektronische 
componenten knutselen? In deze workshop laten we 
de ogen van een robot flikkeren en het schermpje 
aansturen. We gebruiken hiervoor Arduino met een 
grafische programmeeromgeving. Als aandenken 
neemt u een met laser gesneden robottrekpop 
mee naar huis.
Waar? Binnenstad - De Krook, Miriam Makebaplein 1  

Wanneer? Van 19 uur tot 21u30 uur
Hoe? Schrijf in via stad.gent/bibliotheek/activiteiten 
of op het nummer 09 224 22 65 
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9 uur

De website van Stad Gent ontrafeld
De website van Stad Gent bevat heel veel informatie. 
Daarom krijgt u tijdens deze workshop een duidelijk 
overzicht van wat de stad ons biedt via haar website.  
www.stad.gent heeft bovendien duidelijk voor ieder 
wat wils. U vindt er alles wat u wil weten over Gentse 
activiteiten, loketten, buurtevenementen, de Gentse 
wijken, aanvragen voor de burgerlijke stand, een vraag 
stellen aan GentInfo, bouwvoorschriften, ...
Waar? Mariakerke - Lokaal Dienstencentrum De Boei, 

Vaartstraat 2 

Wanneer? Van 9 uur tot 12 uur
Deze workshop vindt ook plaats op 26 oktober in 
Lokaal Dienstencentrum De Regenboog.
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Grote bestanden overzetten met 
Synback en WeTransfer
Synback is een gratis programma waarmee u vlot 
een back-up kan maken op een externe harde schijf. 
Computervrijwilliger Eugène legt u uit hoe dit werkt. 
Hij toont u ook hoe u via het internet grote bestanden 
kan doorsturen. Hij gebruikt hiervoor het gratis 
programma WeTransfer.
Waar? Sint-Amandsberg - Lokaal Dienstencentrum 

Wibier, Antwerpsesteenweg 768

Wanneer? Van 9 uur tot 11 uur
Hoe? Schrijf voor 20 oktober in op het secretariaat of 
via activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Maak een creatieve fotopresentatie 
met PowerPoint
U leert om op een eenvoudige manier een 
creatieve, geanimeerde fotopresentatie te maken. 
Na de workshop gaat u ongetwijfeld thuis met uw 
vakantiefoto’s aan de slag!
Waar? Binnenstad - PCVO Het Perspectief, 

Henleykaai 86

Wanneer? Van 10.30 uur tot 12 uur
Hoe? Schrijf in via hetperspectief.net/digitale-week
Prijs? Gratis

13.30 uur

Introductie in Virtual Reality en 
Augmented Reality
De afgelopen jaren hebben zeer snelle ontwikkelingen 
plaats gevonden rond Virtual en Augmented 
Reality. De technologieën hebben zich bewezen als 
waardevolle nieuwe interfaces tot de digitale wereld. 
Maar wat is dat nu eigenlijk Virtual en Augmented 
Reality? En wat is het verschil tussen beide?  In deze 
introductie geven we een overzicht van wat zoal 
mogelijk is, welke toepassingen de technologie heeft 
en hoe u er zelf mee aan de slag kunt. 
Waar? Macharius-Heirnis - De kringwinkel Ateljee, 

Vlaamsekaai 10

Wanneer? Van 13.30 uur tot 16.30 uur
Hoe? Schrijf in via mail naar 
WorkshopAteljee@gmail.com
Prijs? Gratis

Sociale media: Twitter, Facebook, 
Snapchat, Skype … een kennismaking
“Sociale  media” is een verzamelnaam voor alle 
internettoepassingen die het mogelijk maken om 
informatie met elkaar te delen op 
een gebruiksvriendelijke en vaak leuke manier. 
U kan informatie delen in de vorm van tekst (chatten), 
maar via sociale media kan u ook b ellen, foto’s delen, 
video’s posten, … Tijdens deze sessie krijgt u een 
beknopt overzicht en een kennismaking met 
de mogelijkheden van verschillende sociale media.
Waar? Macharius-Heirnis - Lokaal Dienstencentrum 

De Horizon, Lousbergkaai 12

Wanneer? Van 13.30 uur tot 15.30 uur
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

VRIJDAG 27 oktober
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datum        

14 uur

Kennismaken met de webwinkel van de 
Lokale Dienstencentra
Wist u dat u voor een groot aantal activiteiten van 
de Lokale Dienstencentra kan inschrijven via het 
internet? Secretariaatsvrijwilliger William Buysse  
toont u vandaag hoe u dit doet.
Waar? Gentbrugge - Lokaal Dienstencentrum 

Speltincx, Meersemdries 4

Wanneer? Van 14 uur tot 15.30 uur
Deze activiteit vindt ook plaats op 24 oktober in 
Lokaal Dienstencentrum De Horizon.
Hoe? Schrijf voor 25 oktober in op het secretariaat 
of via activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Linux van A tot Z
Is uw computer al redelijk oud of vertraagd? Of heeft 
u nog Windows XP, Vista, Win7 als besturingssysteem, 
een eeePC of andere curiositeit? Linux is een extra 
veilig besturingssysteem waarmee u computers 
nieuw leven kan inblazen. In deze workshop helpt 
de computerbuddy van Open Huis Azalea u om een 
geschikte versie van Linux op uw computer 
 te installeren. 
Heeft u de computer niet meer nodig? Breng die mee. 
U kan er misschien iemand anders blij mee maken. 
Waar? Sint-Amandsberg - OH Azalea, Achterstraat 20

Wanneer? Van 14 uur tot 17 uur
Deze activiteit vindt ook plaats op 3 november.
Hoe? Schrijf in via mail naar
lode.van.beethoven@gmail.com
Prijs? Gratis

Werken in ‘de Cloud’
“De cloud” biedt interessante mogelijkheden om 
op een efficiënte manier het internet te gebruiken. 
Bestanden die u in de cloud plaatst, zijn altijd en 
overal beschikbaar voor uzelf en, indien u dit wenst, 
ook voor anderen. Het maakt daarbij niet uit op welke 
computer u werkt. U kan de cloud ook als back-up 
gebruiken, zodat u uw gegevens niet kwijtgeraakt. 
Computervrijwilliger Paul verkent met u de cloud via 
het programma OneDrive. Ook WeTranfer komt aan 
bod, een gratis programma om grote bestanden te 
versturen via het internet.
Waar? Gentbrugge - Lokaal Dienstencentrum 

Speltincx, Meersemdries 4

Wanneer? Van 14 uur tot 15.30 uur
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

14.30 uur

Digitaal proevertje:  ontdek de Virtuele 
Wereld met een VR-bril
Maak kennis met de magie van een VR-bril, de 
nieuwste revolutie in de technologische wereld! 
Zet de bril op en u bevindt zich plots op een andere 
plaats. Rondkijken bij de Eifeltoren, meevliegen in een 
helikopter of bibberen op een rollercoaster: in VR is 
alles mogelijk! Nieuwsgierig? Kom gewoon langs en 
probeer het eens. Wie weet wordt het de ervaring 
van uw leven!
Waar? Watersportbaan-Ekkergem - Lokaal 

Dienstencentrum De Vlaschaard, Jubileumlaan 219

Wanneer? Van 14.30 uur tot 16.30 uur
Hoe? Inschrijven hoeft niet. U kan gewoon 
binnenlopen wanneer het u past.
Prijs? Gratis 
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datum

13 uur

Mediacafé
Het mediacafé van Konekt is een plaats waar u 
mensen kan ontmoeten die ook van digitale media 
houden. U kan er terecht met vragen en om nieuwe 
dingen te ontdekken. Zowel mensen met een 
verstandelijke beperking als buurtbewoners zijn 
welkom. Breng gerust uw eigen laptop, tablet of 
smartphone mee.
Waar? Stationsbuurt Noord - Konekt, Koning 

Boudewijnstraat 51

Wanneer? Van 13 uur tot 16 uur
Hoe? Inschrijven hoeft niet. U kan gewoon 
binnenlopen wanneer het u past.
Prijs? Gratis 

ZATERDAG 28 oktober
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MAANDAGDAG 30 oktober

13.30 uur

Aan de slag met PC-hardware
In deze cursus worden alle interne hardware-
onderdelen en randapparatuur volgens functie, 
evolutie, technologie kort besproken. Onder 
begeleiding monteert u al deze onderdelen tot een 
volledig werkend computersysteem. Het nodige 
materiaal wordt voorzien.
Waar? Sluizeken-Tolhuis-Ham - Kringwinkel Dok Zuid, 

Pijndersstraat 53

Wanneer? Van 13.30 uur tot 16.30 uur
Deze workshop vindt ook plaats op  24 oktober.

Hoe? Schrijf in via mail naar
WorkshopAteljee@gmail.com
Prijs? Gratis

14 uur

Linux spreekuur
Linux is een gratis te downloaden besturingssysteem. 

Het is een goed alternatief voor Windows en iOS 

Apple. Wilt u starten met Linux en hebt u graag meer 

info? Of gebruikt u dit besturingssysteem al en hebt u 

vragen? Spring binnen tijdens ons spreekuur en onze 

Linux-expert helpt u op weg!

Waar? Macharius-Heirnis - Lokaal Dienstencentrum 

De Horizon, Lousbergkaai 12

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Ontdek de digitale wereld
Bent u nog weinig vertrouwd met de computer? 
Vraagt u zich af wat u op het internet kan doen? 
Ontdek hoe u dagdagelijks kosten en tijd kan besparen 
dankzij de digitale wereld! Kom vanmiddag langs 
en leer hoe u online een treinticket kan bestellen of 
het uurrooster van De Lijn kan raadplegen, waar u 
info vindt over de stadsdiensten, het  ziekenfonds, 
belastingen, ...
Waar? Muide-Meulestede-Afrikalaan - 

Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel, 

Meulesteedsesteenweg 510

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Deze activiteit vindt ook plaats op 23 oktober.
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

Tips bij aankoop smartphone,            
tablet en pc
U wilt mee met de digitale vooruitgang, maar vindt 
niet altijd snel uw weg in het reusachtige aanbod van 
toestellen? Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen of 
beperkingen van de smartphone, tablet of pc? Kiest 
u best een laptop of een desktop? Waar moet u op 
letten bij de aankoop? U krijgt tijdens deze workshop 
enkele handige tips!
Waar? Macharius-Heirnis - Lokaal Dienstencentrum 

De Horizon, Lousbergkaai 12

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis
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14 uur

3D-Citygame Gent zoekt uw verhaal!
Help ons mee het 3D-stadsspel van Gent te maken 
met uw ideeën en inspiratie! Kent u leuke verhalen 
over het verleden en heden van Gent of heeft u zelf 
een toekomstscenario ontwikkeld voor de stad? Doe 
dan met ons mee. 3D-Citygame Gent is een initiatief 
van Stad Gent. Burgers gebruiken het 3D-stadsmodel 
om er hun eigen 3D-game in te bouwen. Wij tonen 
u het concept en u levert boeiende ideeën voor het 
spelscenario.
Waar? Elisabethbegijnhof - Papegaai - Lokaal 

Dienstencentrum Ten Hove, Begijnhofdries 15

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Deze activiteit vindt ook plaats op 24 oktober 
in Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven en 3 
november in Lokaal Dienstencentrum De Horizon.
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

 

14 uur

YouTube-karaoke
Karaoke is amusement, zingen, dansen. U hoeft er 
geen dure installatie voor te huren, want YouTube 
heeft een enorm aanbod aan karaoke-nummers. 
Kom langs, neem de micro en volg de tekst op groot 
scherm. Uw moment om even een ster te zijn!
Waar? Elisabethbegijnhof - Papegaai - 
SOC Oude Houtlei, Oude Houtlei 124

Wanneer? Van 14 uur tot 17 uur
Deze activiteit vindt ook plaats op 25 oktober in  
inloopcentrum Pannestraat 
Hoe? Inschrijven hoeft niet. U kan gewoon 
binnenlopen wanneer het u past.
Prijs? Gratis

 

DINSDAG 31 oktober DONDERDAG 2 november
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9 uur

Demonstratie Powerpointpresentatie 
maken
Met Powerpoint kunt u uw verhaal gestructureerd en 
aantrekkelijk brengen. Computervrijwilliger Eugène 
geeft u een demonstratie van hoe dit programma 
werkt en hoe u kunt goochelen met dia’s, tekst, 
afbeeldingen invoegen, animaties, …  U krijgt ook 
informatie over de volledige cursus Powerpoint die 
in Lokaal Dienstencentrum Wibier wordt aangeboden.
Waar? Sint-Amandsberg - Lokaal Dienstencentrum 

Wibier, Antwerpsesteenweg 768

Wanneer? Van 9 uur tot 11 uur
Hoe? Schrijf voor 27 oktober in op het secretariaat 
of via activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

14 uur

3D-Citygame Gent zoekt uw verhaal!
Help ons mee het 3D-stadsspel van Gent te maken 
met uw ideeën en inspiratie! U kent leuke verhalen 
over het verleden en heden van Gent of u heeft zelf 
een toekomstscenario ontwikkeld voor de stad, doe 
dan met ons mee. 3D-Citygame Gent is een initiatief 
van Stad Gent. Burgers gebruiken het 3D-stadsmodel 
om er hun eigen 3D-game in te bouwen. Wij tonen 
u het concept en u levert boeiende ideeën voor het 
spelscenario.
Waar? Binnenstad - Lokaal Dienstencentrum De 

Horizon, Lousbergkaai 12

Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur
Deze activiteit vindt ook plaats op 24 oktober in 
Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven en 31 oktober 
in Lokaal Dienstencentrum Ten Hove
Hoe? Schrijf in op het secretariaat of via 
activiteitenldc.gent.be
Prijs? Gratis

 

Linux van A tot Z
Is uw computer al redelijk oud of vertraagd? Of heeft 
u nog Windows XP, Vista, Win7 als besturingssysteem, 
een Eee PC of andere curiositeit? Linux is een extra 
veilig besturingssysteem waarmee u computers 
nieuw leven kan inblazen. In deze workshop helpt 
de computerbuddy van Open Huis Azalea u om 
een geschikte versie van Linux op uw computer te 
installeren. 
Heeft u de computer niet meer nodig? Breng die mee. 
U kunt er misschien iemand anders blij mee maken. 
Waar? Sint-Amandsberg - OH Azalea, Achterstraat 20

Wanneer? Van 14 uur tot 17 uur
Deze activiteit vindt ook plaats op 27 oktober.
Hoe? Schrijf in via mail naar 
lode.van.beethoven@gmail.com
Prijs? Gratis

 

VRIJDAG 3 november
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9 uur

Demonstratie Powerpointpresentatie 
maken
Met Powerpoint kan u uw verhaal gestructureerd en 

aantrekkelijk brengen. Computervrijwilliger Eugène 

geeft u een demonstratie van hoe dit programma 

werkt en hoe u kan goochelen met dia’s, tekst, 

afbeeldingen invoegen, animaties, …  U krijgt ook 

informatie over de volledige cursus Powerpoint die in 

Lokaal Dienstencentrum Wibier wordt aangeboden.

Waar? Sint-Amandsberg - Lokaal Dienstencentrum 
Wibier, Antwerpsesteenweg 768
Wanneer? Van 9 uur tot 11 uur
Hoe? Schrijf voor 27 oktober in op het secretariaat 
of via activiteitenldc.gent.
Prijs? Gratis

14 uur

3D-Citygame Gent zoekt jouw verhaal!
Help ons mee het 3D-stadsspel van Gent te maken 

met uw ideeën en inspiratie! U kent leuke verhalen 

over het verleden en heden van Gent of u heeft zelf 

een toekomstscenario ontwikkeld voor de stad, doe 

dan met ons mee. 3D-Citygame Ghent is een initiatief 

van Stad Gent. Burgers gebruiken het 3D-stadsmodel 

om er hun eigen 3D-game in te bouwen. Wij tonen 

u het concept en u levert boeiende ideeën voor het 

spelscenario.

Waar? Binnenstad - Lokaal Dienstencentrum De 
Horizon, Lousbergkaai 12
Wanneer? Van 14 uur tot 16 uur

Iedereen Digitaal met de Digitaal Talent Punten
 
Hebt u thuis geen computer? Hebt u een vraag? Of wilt u les volgen rond een digitaal thema? Dan kunt u terecht 
in een Digitaal Talent Punt in uw buurt! U vindt ze in bibliotheken, Open Huizen, Welzijnsbureaus, Buurtcentra, 
Kringwinkels, Lokale Dienstencentra en bij vzw’s.
 
Er zijn 3 soorten Digitaal Talent Punten: 
 
 Een Digitaal Talent Punt waar u gratis kunt surfen op het internet, e-mailen of een tekst typen   
 op de computer.

 Een Digitaal Talent Punt waar er een begeleider aanwezig is die u stap voor stap kan helpen.   
 Bijvoorbeeld: een e-mailadres maken, leren werken met uw tablet en uw computer    
 beveiligen.

 Een Digitaal Talent Punt waar u lessen kunt volgen rond digitale thema’s. Sommige lessen zijn gratis. 
 Voor andere betaalt u een kleine bijdrage (maximaal 1 euro per lesuur).

Alle ruimtes worden duurzaam ondersteund door Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van de Stad Gent, 
OCMW Gent en Digipolis.

De begeleiders in deze Digitaal Talent Punten zijn meestal vrijwilligers en stuk voor stuk mensen die zelf enthousiast 
zijn over digitale media en dat enthousiasme aan anderen willen doorgeven. Ze zijn een onmisbare pijler in de 
Digitaal Talent Punten. 

Zoekt u een Digitaal Talent Punt in een specifieke buurt? 
Surf dan naar www.stad.gent/digitaaltalentpunten voor een overzicht van alle locaties. Hebt u liever een papieren 
brochure? Brochures van aparte regio’s kunt u afhalen in de Stadswinkel (Botermarkt 17A) of aanvragen via Gentinfo 
op 09 210 10 10. U kunt daar ook terecht voor een overzichtsbrochure met de informatie over alle regio’s. 
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 Twetstraat  

TWET-actie in heel Vlaanderen
Op Vlaams niveau loopt tijdens de Digitale Week de 
TWET-actie. Twetten wil zoveel zeggen als: ‘op een 
positieve manier via digitale media met anderen 
brainstormen over alle mogelijke (lokale) uitdagingen’. 
Bekende politici lanceren een week lang TWET-
uitdagingen naar het grote publiek. Ook u kan  
uw ideeën aan de beleidsmakers doorgeven.  
In Gent vraagt burgemeester Daniël Termont naar  
uw inspiratie over hoe hij van Gent een echte  
‘smart city’ kan maken. Ook u kan meedoen.  
Volg de uitdagingen op www.twetstraat.be  
en discussieer mee! 

Digitale week

in heel Vlaanderen 

Wist u dat er niet alleen in Gent activiteiten zijn 
tijdens de Digitale Week? Bij honderden organisaties 
in heel Vlaanderen en Brussel zijn er samen meer dan 
1000 activiteiten! 
Benieuwd wat er in andere gemeenten te doen is?  
U vindt alle activiteiten op www.digitaleweek.be.
Op Vlaams niveau is er elk jaar een publieksactie.  
Dit jaar wil men iedereen aan het ‘Twetten’ krijgen.  
U vindt meer informatie hieronder.

De Digitale Week is een initiatief van Linc vzw, 
in samenwerking met CultuurConnect, het 
Kenniscentrum Mediawijsheid en de VRT. Aan 
de andere kant van de taalgrens loopt tegelijk de 
zustercampagne ‘La Semaine Numerique’.
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  Code City

Code City: in elke Gentse basisschool 
een CodeUur!

Coderen en ‘computational thinking’ zijn dé 
vaardigheden van de toekomst. Stad Gent wil alle 
kinderen en jongeren hiermee kennis laten maken. 
Daarom trekken we van maart tot mei 2018 naar alle 
Gentse basisscholen met een ‘CodeUur’. 

De kinderen krijgen een uitdaging uit het populaire 
spel Minecraft. Een enthousiaste coach begeleidt hen 
om met code de opdrachten te vervullen.

Ook de leerkrachten worden ondergedompeld in de 
wereld van coderen en STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts & Mathematics). Zij krijgen een 
gratis nascholing bij FYXXI boordevol tips en tricks om 
met hun klas verder te werken rond het thema.

Geïnteresseerd om met uw klas deel te nemen? 
Of wil u meewerken als coach? 
U vindt alle info op www.codecity.gent
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Computeropleidingen

CVO Het Perspectief 
Henleykaai 83, 9000 Gent
Telefoon: 09 267 12 90
Mail: info@hetperspectief.net
Info: www.hetperspectief.net
Doelgroep: van basisgebruiker tot gevorderde
Wanneer: overdag en ‘s avonds 

CVO Gent 
Martelaarslaan 13, 9000 Gent
Telefoon: 09 225 04 36
Mail: info@cvo.gent
Info: www.cvo.gent 
Doelgroep: basisgebruiker tot gebruiker met enige 
voorkennis
Wanneer: overdag en ‘s avonds 

CVO Kisp 
Holstraat 62, 9000 Gent
Telefoon: 09 267 66 23
Mail: gent@kisp.be
Info: www.kisp.be
Doelgroep: basisgebruiker tot gevorderde
Wanneer: overdag en ‘s avonds 

CVO Panta Rhei
Schoonmeersstraat 26, 9000 Gent
Telefoon: 09 335 22 22 (20)
Mail: info@avondschool.be
Info: www.avondschool.be
Doelgroep: van basisgebruiker tot gebruiker met 
enige voorkennis
Wanneer: overdag en ‘s avonds en soms via 
afstandsonderwijs. Meerdere lesplaatsen.

Centrum voor Basiseducatie Leerpunt 
Gent-Meetjesland-Leieland
Kolveniersgang 133, 9000 Gent
Telefoon: 09 224 24 12
Mail: info@cbe11.be
Info: www.basiseducatie.be/gent-meetjesland-
leieland 
Doelgroep: basisgebruiker
Wanneer: overdag en ‘s avonds 

Educo
Koning Albertlaan 27, 9000 Gent
Telefoon: 09 241 89 79
Mail: educo@educo.be
Info: www.educo.be
Doelgroep: van basisgebruiker tot gebruiker 
met enige voorkennis
Wanneer: overdag 

Vormingplus Gent-Eeklo vzw
Reigerstraat 8, 9000 Gent
Telefoon: 09 224 22 65
Mail: info.gent.eeklo@vormingplus.be
Info: www.vormingplusgent-eeklo.be
Doelgroep: basisgebruiker
Wanneer: overdag en ‘s avonds 

Groep intro
Spitaalpoortstraat 51, 9000 Gent
Telefoon: 09 229 39 70
Mail: info@groepintro.be
Info: www.groepintro.be 
Doelgroep: basisgebruiker
Wanneer: overdag en ‘s avonds  

Op verschillende plaatsen in Gent kunt u computerlessen volgen. Bent u op zoek naar een basiscursus of wilt u uzelf 
nog verder bijscholen? Dan kunt u terecht voor een opleiding of vorming in een van de onderstaande centra.
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DIGITAAL 

AANBOD IN DE 

KROOK

www.stad.gent/bibliotheek

In Bibliotheek De Krook kunt u terecht om uw digitale vaardigheden te ontdekken en aan te scherpen. 
Ontdek het ruime digitale aanbod zelf!

27

Digistaties en cursussen

De Digistaties in Bibliotheek De Krook zijn korte, 
smaakmakende lessen die u inzicht geven in digitale 
thema’s zoals sociale media, the cloud en het internet. 
Heeft u hierna de smaak te pakken? Schrijf u zeker in 
op het uitgebreide aanbod van kortlopende cursussen 
waarin u digitale media en hardware grondiger 
verkent en leer vlot werken met actuele toepassingen 
zoals Windows 10, Facebook en gratis software.

Maak het Digitaal in De Krook 

In Bibliotheek De Krook kan u ook kennis maken 
met het digitale maken door zelf aan de slag te 
gaan met digitale fabricagetechnologieën (zoals 
3D-printers, lasercutters en open-source hardware en 
programmeertools). Er zijn makersactiviteiten voor 
het brede publiek: van algemene introducties tot 
creatieve makersessies voor zowel kinderen, jongeren 
als volwassenen.  In de ‘open maakateliers’ kan u dan 
weer uw eigen projecten waarmaken.

Mobiel Makerslab in    
de bibliotheekfilialen

Het Mobiele Makerslab, dat naar verschillende 
wijkfilialen van Bibliotheek De Krook reist, laat tieners 
tussen 10 en 14 jaar vlak bij huis kennis maken met de 
digitale makerscultuur in het project “Maak de Stad”. 
Dit najaar reist het lab naar Wondelgem. 
De deelnemers bouwen hun eigen droomstad met 
behulp van lasercutting, elektronica en videomapping. 
Bristlebots - kleine bewegende robots op basis van 
een tandenborstelkop - worden de bewoners 
van de stad. 

Digicafés

Voor digitale beginners is er het maandelijkse Digicafé 
in het Krookcafé, telkens rond een ander onderwerp. 
Een coach helpt u gratis verder. Loop gewoon binnen 
en stel uw vraag! Volgende thema’s komen dit 
najaar aan bod: “de digitale diensten van Stad en 
Bibliotheek” en “hoe zorgt u voor uw eigen online 
privacy en veiligheid”. Tijdens de Digitale Week bent 
u van harte welkom in het Digicafé over het thema 
“foto’s en filmpjes opslaan, bewerken en delen” op 
donderdag 26 oktober tussen 10 uur en 13 uur. 

Digitaal Talent Punt

In Bibliotheek De Krook is er gratis ICT-begeleiding in 
het Digitaal Talent Punt op de tweede verdieping. Kom 
gerust langs met uw laptop, tablet of smartphone. 
Of gebruik een van de internetpc’s ter plaatse.

Alle praktische info over alle digitale activiteiten vindt 
u op stad.gent/bibliotheek/activiteiten. 
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De Digitale Week is een initiatief van Linc vzw, Mediawijs.be en CultuurConnect. 
Het is een week vol activiteiten in heel Vlaanderen waarbij u kunt kennismaken met digitale 
media. Ook in Gent zijn er veel activiteiten waar u gratis of bijna gratis de digitale wereld kunt 
ontdekken. Alle activiteiten in Gent zijn gebundeld in dit programmaboekje. 
Het meest actuele aanbod vindt u op stad.gent/digitaleweek.
 
Dit activiteitenaanbod is er dankzij de inzet van vele partners: verschillende diensten van Stad 
Gent en OCMW Gent, Digipolis, de Digitaal Talent Punten en een grote groep vrijwilligers.
Inschrijven doet u wanneer nodig bij de organisatoren. Neem een kijkje en doe mee!
 
De Digitale Week in Gent wordt gecoördineerd door Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking 
van Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis. Ons doel is om alle Gentenaren de kans te geven om 
hun digitale talenten te ontdekken of bij te werken.

Meer info op onze website www.digitaaltalent.be, 
of volg ons op www.facebook.be/digitaaltalent

Informatie over activiteiten in uw buurt: 

stad.gent/digitaleweek

Gentinfo: 09 210 10 10

van maandag tot en met zaterdag tussen 8 en 19 uur


