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Beste lezer 

Alle Gentenaars de kans geven om hun digitaal talent volop te ontwikkelen, dat is waar Digitaal.Talent@Gent 
op inzet. Dat doen we onder andere met een stevig en divers activiteitenaanbod tijdens de Digitale Week. 

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 te onderhouden of online boodschappen 
te doen.  
Houdt u het liever wat speelser? Maak kennis met Virual Reality of maak uw eigen wenskaarten of stickers 
met behulp van digitale toestellen. 
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 20 oktober kunt u proeven van de digitale toekomst op de Digitale Doebeurs in Bibliotheek 
De Krook. Tijdens inloopworkshops en demonstraties kunt u kennismaken met nieuwe, vaak spectaculaire 
technologieën: bestuur een drone, maak een video met een Youtube-ster of vlieg in Virtual Reality. 
Een aanrader voor iedereen! 

Het activiteitenaanbod tijdens de Digitale Week in Gent is het resultaat van de samenwerking tussen 
verschillende stadsdiensten, OCMW-diensten en Gentse organisaties, en wordt gecoördineerd door 
Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van de Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis. 

Zin om je digitaal talent ook buiten de Digitale Week te ontplooien? Ontdek onze andere activiteiten 
en projecten op www.digitaaltalent.be. 

Veel (digitaal) plezier gewenst

Digitaal.Talent@Gent 
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WORKSHOPS
De workshops hebben geen vast startuur. U komt 
gewoon langs wanneer u wilt. Een workshop duurt 
20 tot 40 minuten.

Workshop ‘Drones’ 
Wist u dat ‘dronepiloot’ een écht beroep is? De ervaren 
piloten van Noordzee Drones leren u de kneepjes 
van het vak. U oefent eerst op een simulator. Hebt 
u dat onder de knie, dan mag u zelf vliegen in een 
beschermde ‘dronetempel’ 

 noordzeedrones.be  

Workshop ‘Mindstorms-robots’  
CoderDojo Belgium geeft gratis codeerworkshops. 
Vandaag leert u een echte robot programmeren. 
De Gentse coaches zetten u samen met studenten van  
Arteveldehogeschool op weg met hun LEGO Mindstorms 
robots.
Let op: deze workshop kunt u enkel volgen tussen 
13 en 17 uur!

 gent.coderdojobelgium.be 
 arteveldehogeschool.be

Workshop ‘Stickers4All’  
Ga aan de slag met een digitaal tekenprogramma,   
ontwerp uw eigen sticker en laat hem uitsnijden door 
de snijplotter! De experten van Ingegno helpen u graag.

 ingegno.be

Workshop ‘Creatieve robots’ 
Bent u een digitale Picasso? Bij Fyxxi kunt u aan de slag 
met artistieke robots! U maakt uw eigen ontwerp op de 
tablet. Daarna tekent een Eggbot dit op een bal. Of een 
Watercolorbot schildert het in de mooiste kleuren op 
papier. Het kunstwerk neemt u natuurlijk mee naar huis.

 fyxxi.be  

Workshop ‘Programmeren in Scratch’ 
Codefever leert kinderen vanaf 8 jaar coderen via 
een unieke lesmethode. In deze workshop ontdekt 
u de codeertaal Scratch. De ideale basis om games, 
interactieve verhalen en animaties te creëren!
Let op: deze workshop kunt u enkel volgen tussen 
13 en 17 uur!

 codefever.be 
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KICK-OFF DIGITALE WEEK
BELEEF DE DIGITALE DOEBEURS
ZATERDAG 20 OKTOBER 11 TOT 17 UUR  
 BIBLIOTHEEK DE KROOK -  Gratis DOE-ACTIVITEITEN

YouTube-labo 
De jongerenbib wordt een YouTube-labo waar jongeren 
Vlaamse YouTube-helden kunnen ontmoeten en waar 
ze bakken tips en tricks krijgen om zelf te scoren op 
YouTube. Nieuwsgierige volwassenen zijn natuurlijk 
ook van harte welkom!

 stad.gent/bibliotheek

Digitaal voorlezen in de kinderbib 
De allerkleinsten zijn om 11 uur welkom op het
maandelijkse voorleesuurtje, dat helemaal in het teken 
van het digitale staat. 

Daarna geven de experten van LINC vzw u tips om 
met digitale media het voorleesmoment met uw kind 
te versterken. U komt ook te weten waar u geschikte 
digitale voorleesboeken, educatieve (voor)leesapps en 
e-boeken vindt.

 stad.gent/bibliotheek 
 linc-vzw.be

Ontdek het digitale aanbod    
van Bibliotheek De Krook  
De Krook is niet zómaar een bibliotheek, het is ook een 
inspiratieplek voor cultuur en innovatie. De Digitale 
Doebeurs is het ideale moment om het digitale aanbod 
en de digitale toepassingen van de bibliotheek te 
komen ontdekken. 

 stad.gent/bibliotheek

Muziek en Micro:bits 
Gent is een stad vol muziek en innovatie. Wat gebeurt 
er als we muziek combineren met de Micro:bit, een 
programmeerbare microcomputer? Bouw samen met 
de leerlingen van het Sint-Lievenscollege aan een 
interactieve muziekinstallatie. 
Let op: deze activiteit kunt u enkel volgen tussen   
13 en 17 uur!

 steam.gent

Bizarre videoprojecties   
Maak samen met Mediaraven korte video’s die 
geprojecteerd worden op een kubusvormige 
videomuur. Hiermee kunt u compleet absurde 
situaties creëren: u laten optillen door een 
gigantische arm, tennissen tegen uzelf, een bal 
de aarde rond gooien en veel meer.

 mediaraven.be

Gent in 3D 
Scan uzelf in 3D en print daarna uw avatar in 3D. 
Of bedenk uw eigen spel en maak deel uit van 
de 3D-Citygame-Ghent. 

 stad.gent/gent3D  

Alles over media-opvoeding  
Op de website medianest.be kunt u terecht voor al 
uw vragen over het mediagebruik van kinderen en 
jongeren. Op de Digitale Doebeurs nodigt Medianest 
ouders en andere geïnteresseerden uit in hun 
speakers corner. Kom luisteren naar verschillende 
sprekers die graag hun tips en tricks meegeven over 
media-opvoeding.

 medianest.be

Kraak De Krook 
Tijdens de zomer verzamelden Lab9K/Digipolis 
Gent en Nerdlab een aantal hackers in De Krook. 
Hun uitdaging: verzin en creëer een leuke, nuttige of 
knotsgekke digitale toepassing die de bibliotheek kan 
gebruiken. De resultaten van dit avontuur kunt u op 
de Digitale Doebeurs bewonderen.

 kraak.dekrook.be

Digipolis en de Stad Gent beginnen de Digitale Week met een Digitale Doebeurs. Die vindt plaats op 
zaterdag 20 oktober vanaf 11 uur in Bibliotheek De Krook. Het is een dag vol workshops, activiteiten en 
interactieve demonstraties voor het brede publiek en de toegang is helemaal gratis. Inschrijven is niet nodig. 
U loopt gewoon binnen wanneer het u past.

WORKSHOPS EN DOE-ACTIVITEITEN VAN 11 TOT 17 UUR 
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Samen naar de Digitale Doebeurs
Wilt u een kijkje gaan nemen op de 
Digitale Doebeurs, maar gaat u liever niet alleen? 
Ga mee met een kleine groep, samen met 
een computervrijwilliger van Lokaal Dienstencentrum 
De Mantel, De Horizon, Speltincx, Ten Hove of 
De Regenboog! 

Schrijf voor 17 oktober in op het secretariaat van 
een van deze Lokale Dienstencentra of 
via activiteitenldc.gent.be. 
Plaats en tijdstip van vertrek verschillen per groep. 
U krijgt die info bij inschrijving.

 Binnenstad - De Krook, Miriam Makebaplein 1
 Gratis

 

Curious Cats     
Curious Cats ontwikkelde de digitale toepassing 
BULB. Een spel dat technieklessen nog leuker maakt. 
Experimenteer met de elektrische stroomkring in 
de echte én de digitale wereld! 

 curiouscats.be 

EVapp 
Maak kennis met EVapp. De app die medisch geschoolde 
vrijwilligers oproept wanneer iemand in hun buurt 
een hartstilstand heeft gekregen. Test zelf uw 
reanimatievaardigheden en ontdek hoe deze toepassing 
ook uw leven kan redden. 

 evapp.org

Immuno-T 
Immuno-T is de eerste motion comic die uitlegt hoe 
verschillende vormen van immunotherapie werken 
tegen kanker. Volg de strijd van de T-cellen tegen de 
kankercellen en leer hoe de wetenschap hierbij helpt.

 immuno-t.inmotion.care 

Karaton
Karaton is een avonturenspel voor kinderen met 
leesproblemen waarin ze spelenderwijs oefenen met 
taal. Kom de game en het spel uittesten!

 karaton.be 

Rondleiding op de Krooksite: Phosphotron 
labo, Urgent.fm en Wintercircus 
Urgent en imec onthullen u de geheimen van de 
Krooksite. Met een kleine groep gaat u op ontdekking 
in delen van De Krook die anders niet publiek 
toegankelijk zijn. Bewonder de interactieve videoclip 
van de band STUFF. in het Phosphotron labo en maak 
er uw eigen versie van. Bezoek nadien de radiostudio 
van Urgent.fm en neem een kijkje in het Wintercircus.

 imec.be   -  urgent.fm

Graffitilights
Met zijn LED-stick trekt kunstenaar B. de stad in en 
maakt prachtige foto’s die u op Instagram onder het 
pseudoniem ‘graffitilights’ kunt bewonderen. Wilt u 
leren hoe deze pareltjes worden gemaakt? B. legt het 
u graag uit en laat u zelf experimenteren.

 graffitilights.be

INTERACTIEVE BEURS VAN 13 TOT 17 UUR: 
ONTDEK DE TOEKOMST VAN WETENSCHAP EN ONDERWIJS 

Om 13 uur gaan de deuren open van zaal de Blauwe Vogel. U kunt er verschillende innovatieve digitale toepassingen 
testen die een blik geven op de toekomst van onderwijs en wetenschap. Doorlopend kunt u in de speakers corner 
luisteren naar korte gesprekken over de ontwikkeling van deze toepassingen.

Gamen in Virtual Reality
Zet een virtual reality bril op en stap een nieuwe 
gamingwereld in bij Be Virtual.

 bevirtual.be

Appstublieft 
De app-dokters van ‘Appstublieft’ demonstreren apps 
voor smartphone en tablet die u fit en gezond maken 
of houden. Hebt u vragen over uw toestel of apps? 
De app-dokter staat paraat!

 appstublieft.be 

Matti 
De interactieve gaming-mat 'Matti' wordt gebruikt in 
therapie voor kinderen met evenwichtsstoornissen. 
Kom kijken hoe het werkt en speel zelf een game!

 mycreativetherapy.com 

imec 
Een innovatie is pas geslaagd als ze ook echt gebruikt 
wordt. Daarom gaat imec aan de slag met 'meemakers', 
mensen zoals u en ik, die prototypes van digitale 
technologie uittesten. Benieuwd? Kom eens kijken en 
misschien wordt u zelf een ‘meemaker’.

 imec.be 

Previewlabs 
Gamification is hét sleutelwoord in de ontwikkeling 
van hedendaagse technologieën. Previewlabs laat u 
aan de hand van eigen voorbeelden ervaren hoe ze 
verschillende principes uit bijvoorbeeld gezelschaps- of 
pleinspelletjes gebruiken in de ontwikkeling van nieuwe 
digitale toepassingen. 

 previewlabs.com

IPEM-Ugent
De vakgroep IPEM onderzoekt hoe muziek kan worden 
ingezet bij therapie en revalidatie. Op de Digitale 
Doebeurs kunt u de interactieve tegels komen uittesten 
die ze ontwikkelden voor het revalidatieproces van 
MS-patiënten. 

 ugent.be/ipem 

Zorabots 
Zorabots ontwerpt en ontwikkelt intelligente robots 
die het leven van mensen aangenamer maken. 
Deze robots worden ingezet als revalidatierobot,  
ziekenhuisassistent, onthaalmedewerker of gewoon als 
vriend. Op de Digitale Doebeurs kunt u hen persoonlijk 
ontmoeten.

 zorarobotics.be

De Digitale Doebeurs is een initiatief van 
Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van 
de Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis Gent.
 Binnenstad – De Krook- Miriam Makebaplein 1
   Van 11  tot 17 uur
   Gratis



DONDERDAG 18 OKTOBER 2018        

Het digitaal ABC  
In onze digitale maatschappij duiken steeds meer 
en steeds sneller nieuwe termen op. Zo hoort u 
weleens spreken over ‘streamen’, ‘hashtag’, ‘swipen’ en 
‘ransomware’. Doen die termen u ook spontaan fronsen? 
Dan biedt deze interactieve voordracht een antwoord. 
Draai aan het rad en ontdek wat al die digitale termen 
betekenen. Samen kennis opdoen op een plezante 
manier is de kern van deze voordracht.
 Binnenstad - Liberaal Archief, Kramersplein 23
  Van 14 tot 16 uur
  Schrijf voor 15 oktober in 
      via aimee.devos@lm.be of 09 223 19 76
  Gratis

VRIJDAG 19 OKTOBER 2018         

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 
het best een laptop of een desktop? Waar moet u op 
letten bij de aankoop? U krijgt tijdens deze workshop 
enkele handige tips!
 Macharius-Heirnis - Lokaal Dienstencentrum 
     De Horizon, Lousbergkaai 12
   Van 10 tot 12 uur
   Schrijf in op het secretariaat 
 of via activiteitenldc.gent.be
   Gratis

ZATERDAG 20 OKTOBER 2018         

Geocaching: de eerste stappen! 
Onder begeleiding van geocachers met ervaring maakt 
u kennis met een leuke digitale hobby. Aan de hand 
van een app met GPS-functie gaat u op zoek naar 
‘verborgen schatten’.
 Binnenstad - Huize Nieuwpoort, Nieuwpoort 50
 Van 14 tot 17.30 uur
 Schrijf in via huizenieuwpoort@krasgent.be 
 Gratis
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DIGITALE WEEK
19 OKT - 4 NOV 2018  

ACTIVITEITEN IN GENT

Tijdens de Digitale Week vindt aan 
de Universiteit Gent ook de Media-
innovatieweek plaats. Enkele lezingen 
staan open voor het grote publiek. 
U vindt ze met dit pictogram in ons 
programmaboekje. 

Dit pictogram duidt aan dat de activiteit 
bedoeld is voor kinderen.



       

Digistatie | Online leren met MOOC’s
Wereldwijd worden aan universiteiten en hogescholen 
boeiende cursussen gegeven over computer, fotografie, 
persoonlijke ontwikkeling, kunst, geschiedenis, 
gezondheid, filosofie, wetenschappen, ... Dankzij MOOC 
(Massive Open Online Course) kunt u die betrouwbare 
kennis met een internetconnectie en met kennis van het 
Engels gratis raadplegen. In deze demo leert u hoe u 
MOOC’s zoekt en hoe u deelneemt aan cursussen 
van MOOC-aanbieders.
 Binnenstad - De Krook, Miriam Makebaplein 1
  Van 19 tot 21 uur
  Schrijf in via vormingplusgent-eeklo.be 
 of  09 2242265
  Gratis
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MAANDAG 22 OKTOBER 2018
         
Academische lezing | De veranderingen in 
het medialandschap vanuit een academische 
lens (Media life & Media work) 
Deze lezing over de veranderingen in het 
medialandschap wordt gegeven door prof. dr. Mark 
Deuze, hoogleraar Mediastudies verbonden aan de 
Universiteit Amsterdam
 Binnenstad – Aula UGent, Volderstraat 9
  Van 11 tot 12.30 uur
  Inschrijven is niet nodig. 
     U moet wel aanwezig zijn op het startuur.
  Gratis 

Wegwijs in de digitale wereld   
voor anderstalige nieuwkomers 
Computervaardigheden zijn een essentieel onderdeel 
van onze maatschappij. Niet alleen in contacten met de 
overheid, bijvoorbeeld voor het aanvragen van premies, 
maar ook voor het opzoeken van informatie, contacten 
met dienstverleners of het begeleiden van kinderen bij 
hun huiswerk. Maar niet iedereen heeft een computer 
of toegang tot het internet. En wie wel internet heeft, 
kan er niet altijd zijn voordeel mee doen door een 
gebrek aan digitale vaardigheden. In deze korte 
workshop maakt u als nieuwkomer in Gent kennis 
met de digitale wereld en met de ondersteuning
die een Digipunt te bieden heeft.
 Sluizeken-Tolhuis-Ham - IN-Gent, Kongostraat 42
  Van 13.30 tot 16.30 uur
  Schrijf in bij het Digipunt van IN-Gent 
      of via mail naar workshopateljee@gmail.com
  Gratis

    

Digitaal bankieren 
Er zijn heel veel nieuwe mogelijkheden om digitaal te 
bankieren. Rani Van Malder van BNP Paribas Fortis nv 
maakt u wegwijs en toont u hoe u dit veilig kunt doen. 
Komen aan bod: veilig surfen, e-shoppen en digitaal 
bankieren. Betalingen ondertekenen met de kaartlezer: 
hoe doet u dat? Wat is de applicatie ‘itsme’? Hoe betaalt 
u digitaal bij handelaars of onderling met Payconiq of 
met de Bancontact app? Hoe betaalt u contactloos met 
uw bankkaart of uw smartphone?
 Gentbrugge - Lokaal Dienstencentrum Speltincx,  
 Meersemdries 4
  Van 14 tot 16 uur
  Schrijf in op het secretariaat 
      of via activiteitenldc.gent.be
  Gratis

Ontwerp uw eigen pin 
Wilt u uw embleem, illustratie of tekst op een pinspeld 
vereeuwigen? Tijdens deze workshop komt u te weten 
hoe u dat op een creatieve manier kunt doen met de 
hulp van het computerpramma Illustrator.
 Binnenstad - PCVO Het Perspectief, Henleykaai 83
  Van 18.30 tot 19.30 uur
  Schrijf in via hetperspectief.net/digitale-week
  Gratis

Geef uw computer een tweede leven  
met een SSD en Windows 10
Hebt u een oude computer die u nieuw leven wilt in- 
blazen? Tijdens deze workshop komt u te weten hoe dat 
kan met een Solid State Drive (SSD) en Windows 10.
 Binnenstad - PCVO Het Perspectief, Henleykaai 83
  Van 19 tot 20 uur
  Schrijf in via hetperspectief.net/digitale-week
 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 kunt u zich inschrijven voor 
de cursus ‘Mac voor beginners’. Breng uw persoonlijke 
computer mee. Hebt u geen Mac, dan kunt 
u de les meevolgen op het projectiescherm.
  Stationsbuurt Noord - Educo, Koning Albertlaan 27
   Van 14 tot 16 uur
  Schrijf in via educo@educo.be of 09 241 89 80
  Gratis

Online boodschappen doen
Het is vandaag de dag perfect mogelijk om 
boodschappen te doen van thuis uit of vanaf een 
andere locatie (zoals het Lokaal Dienstencentrum). 
Ook alledaagse boodschappen en producten zoals 
melk, brood, boter,... kunt u online bestellen en (laten) 
ophalen of zelfs thuis laten leveren. Deze namiddag 
komt u te weten hoe online boodschappen doen exact 
in zijn werk gaat. Computervrijwilliger Roland Poulet 
legt het u haarfijn uit.
  Sluizeken-Tolhuis-Ham - Lokaal Dienstencentrum  
 De Thuishaven, Neuseplein 33
   Van 14 tot 17 uur
      Deze activiteit vindt ook plaats in LDC De Boei   
 op 24 oktober, LDC Speltincx op 24 oktober, LDC 
 De Regenboog op 25 oktober, LDC De Waterspiegel  
 op 26 oktober en LDC Wibier op 30 oktober.
  Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis
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Demonstratie ‘Mijn loopbaan’
In de week van 22 tot en met 26 oktober kunt u in de 
Werkpunten terecht voor al uw vragen over werk. Hebt 
u thuis geen pc of wilt u hulp bij uw zoektocht naar jobs, 
het opmaken van een cv op de computer, het inkijken 
of aanpassen van uw VDAB-dossier, …? Dan kunt u in 
de voormiddag vrij binnenlopen in de Werkpunten. 
Wilt u persoonlijke uitleg of hulp, dan kunt u een 
afspraak maken voor de namiddag door te bellen 
naar het Werkpunt in uw buurt. Krijgt u graag meer 
informatie over wat u allemaal kunt noteren in 
uw digitaal dossier ‘Mijn Loopbaan’? Dan bent u welkom 
op dit demonstratiemoment.
 Sint-Amandsberg – Werkpunt Dampoort,   
 Doornakkerstraat 54
  Van 14 tot 16 uur
 Deze activiteit vindt ook plaats in Werkpunt   
 Ledeberg op 24 oktober, Werkpunt Rabot op 
 25 oktober en Werkpunt Nieuw Gent op 26 oktober.
  Inschrijven is niet nodig. U moet wel aanwezig   
 zijn op het startuur. 
   Gratis

De beste apps voor smartphone en tablet
Er zijn enorm veel apps beschikbaar voor smartphone, 
tablet en zelfs voor computer. De meeste zijn bovendien 
gratis. Maar hoe maakt u een keuze?  Waar moet u op 
letten en hoe kunt u een app installeren? Wij tonen 
u graag een selectie van interessante apps voor uw 
smartphone en tablet. Ook werken in de cloud komt aan 
bod. We bespreken zowel Android- als Apple-apps.
 Stationsbuurt Zuid - Lokaal Dienstencentrum   
     De Regenboog, Lucas de Heerestraat 83
  Van 14 tot 16 uur
  Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis

DINSDAG 23 OKTOBER 2018         

Wegwijs met routeplanners 
Als u buiten uw vaste routes uw weg moet vinden, biedt 
een routeplanner een groot voordeel. In deze workshop 
maakt u kennis met de routeplanners van De Lijn, 
de NMBS en natuurlijk ook Google Maps.
 Elisabethbegijnhof - Papegaai - Lokaal   
     Dienstencentrum Ten Hove, Begijnhofdries 15
  Van 10 tot 12 uur
  Schrijf in op het secretariaat of 
     via activiteitenldc.gent.be
  Gratis 

Academische lezing |    
Innovatie op de VRT 
Deze lezing over innovatie op de VRT wordt gegeven 
door Dieter Boen van de VRT.
 Binnenstad – Academieraadzaal UGent,   
     Volderstraat 9
  Van 13 tot 14.30 uur
  Inschrijven is niet nodig. U moet wel aanwezig   
     zijn op het startuur.
  Gratis

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 is aanwezig. 
 Sluizeken-Tolhuis-Ham - Kringwinkel Dok Zuid,   
     Pijndersstraat 53
  Van 13.30 tot 16.30 uur
     Deze workshop vindt ook plaats op  25 oktober.
  Schrijf in bij het Digipunt in de Kringwinkel   
     of via mail naar WorkshopAteljee@gmail.com
  Gratis

    

De website van de Stad Gent ontrafeld 
De website van de Stad Gent bevat heel veel informatie.  
Www.stad.gent heeft bovendien duidelijk voor ieder 
wat wils. U vindt er alles wat u wilt weten over 
Gentse activiteiten, loketten, buurtevenementen, 
de Gentse wijken, aanvragen voor de burgerlijke stand, 
een vraag stellen aan GentInfo, bouwvoorschriften, ... 
Tijdens deze workshop krijgt u een duidelijk overzicht 
van wat de Stad ons biedt via haar website.
 Zwijnaarde - Lokaal Dienstencentrum De Mantel,  
     Hutsepotstraat 29A
  Van 13.30 tot 16.30 uur
 Deze workshop vindt ook plaats in LDC De Boei  
 op 26 oktober.
  Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis



Interessante apps op uw smartphone en tablet
Er zijn enorm veel apps beschikbaar voor smartphone, 
tablet en zelfs voor computer. De meeste zijn bovendien 
gratis. Maar hoe maakt u een keuze?  Waar moet u op 
letten en hoe kunt u een app installeren? Wij tonen 
u graag een selectie van interessante apps voor uw 
smartphone en tablet. Ook werken in de cloud komt aan 
bod. We bespreken zowel Android- als Apple-apps.
 Gentbrugge - Lokaal Dienstencentrum Speltincx,  
 Meersemdries 4
  Van 10 tot 11.30 uur
  Schrijf in op het secretariaat of  
      via activiteitenldc.gent.be
  Gratis

Academische lezing | De vervagende  
grens tussen PR en journalistiek
Deze lezing over de vervagende grens tussen 
PR en journalistiek wordt gegeven door 
Prof. Dr. Daniel Jackson van de Bournemouth University.
 Binnenstad – Academieraadzaal UGent,   
      Volderstraat 9
   Van 11 tot 12.30 uur
  Inschrijven is niet nodig. U moet wel aanwezig   
  zijn op het startuur.
   Gratis
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Maak kennis met Virtual Reality!
Al gehoord van Virtual Reality en Augmented Reality? 
Beide technologieën geven een speciale kijk in 
de digitale wereld. In deze workshop kunt u beide 
uitproberen. Loop gewoon eens binnen en doe mee!
 Rabot-Blaisantvest - Inloopcentrum Pannestraat,  
     Pannestraat 1
  Van 13.30 tot 16.30 uur
     Deze workshop vindt ook plaats op 30 oktober   
      in SOC Oude Houtlei.
  Inschrijven is niet nodig. U kunt gewoon   
      binnenlopen wanneer het u past.
  Gratis

Wegwijs in online communicatiemiddelen
Tegenwoordig zit bijna iedereen elke dag op het 
internet en een groot deel van onze communicatie 
gebeurt online. Met uw pc, tablet of smartphone 
kunt u mails lezen, Facebook checken, een filmpje 
bekijken op Youtube, een bericht sturen via Messenger 
of Whatsapp … De mogelijkheden zijn eindeloos! In 
deze workshop maakt u kennis met een aantal online 
communicatiemiddelen. 
 Mariakerke - Kringwinkel Brugsesteenweg,   
     Brugsesteenweg 354
  Van 13.30 tot 16.30 uur
     Deze workshop vindt ook plaats op  31 oktober.
  Schrijf in bij het Digipunt in de Kringwinkel of   
 via mail naar WorkshopAteljee@gmail.com
  Gratis

Betalen met de smartphone/iPhone
Tijdens deze korte sessie geven we uitleg over ‘mobiel’ 
betalen: Hoe veilig is het? Wat is contactloos betalen? 
Welke apps bestaan er om mobiel te betalen en welke 
internetconnectie gebruikt u het best tijdens het betalen?
 Stationsbuurt Noord - Educo, Koning Albertlaan 27
  Van 14 uur tot 16 uur 
  Schrijf in via educo@educo.be of 09 241 89 80
  Gratis

WOENSDAG 24 OKTOBER 2018         

Hoe adresgegevens op een etiket plaatsen?
In deze sessie leert u een adressenlijst aanmaken 
met het programma Excel. 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.
 Stationsbuurt Noord - Educo, Koning Albertlaan 27
  Van 9  tot 12.15 uur
  Schrijf in via educo@educo.be of 09 241 89 79
  Gratis 

Academische lezing |    
Influencer Marketing 
Deze lezing over influencers in marketing wordt gegeven 
door Maarten Kesteloot, CEO Influo.
 Binnenstad – Academieraadzaal UGent,   
      Volderstraat 9
   Van 9  tot 10.30 uur
   Inschrijven is niet nodig. U moet wel aanwezig  
 zijn op het startuur.
  Gratis

 
   

Solliciteren bij de Stad en OCMW Gent 
Wilt u, nu of in de toekomst, solliciteren bij de Stad Gent 
of OCMW Gent? Tijdens deze workshop helpen we u 
een sollicitatiedossier aan te maken en zorgen we 
ervoor dat u geen enkele vacature mist!
 Watersportbaan-Ekkergem, Opleidingscentrum  
     Campus Prins Filip, zaal Ginkgo, Jubileumlaan 217
  Van 9 uur tot 16 uur
  U kunt doorlopend binnenkomen en blijven zo lang  
      u wilt. Elke deelnemer krijgt een gadget. 
   Gratis

Demonstratie ‘Mijn loopbaan’ 
In de week van 22 tot en met 26 oktober kunt u in 
de Werkpunten terecht voor al uw vragen over werk. 
Hebt u thuis geen pc of wilt u hulp bij uw zoektocht 
naar jobs, het opmaken van een cv op de computer, 
het inkijken of aanpassen van uw VDAB-dossier, …? 
Dan kunt u in de voormiddag vrij binnenlopen in de 
Werkpunten. Wilt u persoonlijke uitleg of hulp, dan 
kunt u een afspraak maken voor de namiddag door te 
bellen naar het Werkpunt in uw buurt. Krijgt u graag 
meer informatie over wat u allemaal kunt noteren in uw 
digitaal dossier ‘Mijn Loopbaan’? Dan bent u welkom op 
dit demonstratiemoment.
 Ledeberg – Werkpunt Ledeberg,   
      Hundelgemsesteenweg 125
   Van 10 tot 12 uur
 Deze activiteit vindt ook plaats in Werkpunt   
      Dampoort op 23 oktober, Werkpunt Rabot op  
 25 oktober en Werkpunt Nieuw Gent op 26 oktober.
   Inschrijven is niet nodig. U moet wel aanwezig   
 zijn op het startuur.
   Gratis
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Tips bij aankoop van computer,   
tablet en smartphone
Ook op zoek naar onafhankelijk aankoopadvies 
en informatie over al die computers, tablets en 
smartphones die er tegenwoordig te koop zijn? Dan 
wordt u deze namiddag geholpen! Verschillende 
onderwerpen komen aan bod. Wat is het verschil tussen 
Windows, Mac of iOS en Android? Wat zijn de voor- en 
nadelen? Welke toestellen zijn voor u nu de beste keuze, 
zonder dat u te veel hoeft te betalen? Zijn de tablet en 
iPad een alternatief voor een computer?
 Watersportbaan-Ekkergem - Lokaal   
     Dienstencentrum De Vlaschaard, Jubileumlaan 219
  Van 14 tot 16 uur
  Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis

Online boodschappen doen
Het is vandaag de dag perfect mogelijk om 
boodschappen te doen van thuis uit of vanaf een 
andere locatie (zoals het Lokaal Dienstencentrum). 
Ook alledaagse boodschappen en producten zoals 
melk, brood, boter,... kunt u online bestellen en (laten) 
ophalen of zelfs thuis laten leveren. Deze namiddag 
komt u te weten hoe online boodschappen doen exact 
in zijn werk gaat. Gilbert Dumez is uw digitale gids van dienst.
 Mariakerke - Lokaal Dienstencentrum De Boei,   
 Vaartstraat 2A
  Van 14 tot 16 uur
 Deze activiteit vindt ook plaats in LDC 
 De Thuishaven op 23 oktober, LDC Speltincx op 
 24 oktober, LDC De Regenboog op 25 oktober, LDC  
 De Waterspiegel op 26 oktober en LDC Wibier op  
 30 oktober.
  Schrijf in op het secretariaat of 
 via activiteitenldc.gent.be
   Gratis

Online boodschappen doen
Het is vandaag de dag perfect mogelijk om 
boodschappen te doen van thuis uit of vanaf een 
andere locatie (zoals het Lokaal Dienstencentrum). 
Ook alledaagse boodschappen en producten zoals 
melk, brood, boter,... kunt u online bestellen en (laten) 
ophalen of zelfs thuis laten leveren. Deze namiddag 
komt u te weten hoe online boodschappen doen exact 
in zijn werk gaat. Luc Van Gastel is uw digitale gids 
van dienst. Hebt u hierin interesse maar bent u nog 
niet helemaal mee op de digitale snelweg? We helpen 
u na deze workshop graag individueel verder in ons 
knoppenspreekuur.
 Gentbrugge - Lokaal Dienstencentrum Speltincx,  
 Meersemdries 4
  Van 14 tot 16 uur
 Deze activiteit vindt ook plaats in LDC De   
  Thuishaven op 23 oktober, LDC De Boei op   
 24 oktober, LDC De Regenboog op 25 oktober,   
      LDC De Waterspiegel op 26 oktober en LDC Wibier  
 op 30 oktober.
   Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis

Creatieve robots
Tekenende en schilderende robots? Ze bestaan. Kom 
langs en ga ermee aan de slag! Elke deelnemer maakt 
eerst een ontwerp op de tablet. De Eggbot tekent dat 
op een bal. Daarna schildert de Watercolorbot het in 
de mooiste kleuren op papier. Het resultaat krijg je 
mee naar huis. In samenwerking met Fyxxi.
 Mariakerke - Bibliotheek Mariakerke, Trekweg 1
  Van 14 tot 17 uur
  Dit is een inloopworkshop voor kinderen en
      jongeren vanaf 8 jaar. Kom gewoon langs   
 wanneer het jou past.
   Gratis

Maak je eigen sticker met de snijplotter
Zin om je eigen sticker te maken? Dit is je kans! Eerst 
ontwerp je je sticker met het programma Inkscape. 
De snijplotter print en snijdt jouw creatie uit 
een groot stickervel. Je sticker mag je natuurlijk 
meenemen. In samenwerking met De Creatieve STEM.
 Sint-Amandsberg - Bibliotheek Sint-Amandsberg,  
     Halvemaanstraat 92
  Van 14 tot 17 uur
  Dit is een inloopworkshop voor kinderen en
      jongeren vanaf 8 jaar. Kom gewoon langs
 wanneer het jou past.
  Gratis

Videomapping: maak je eigen lichtfestival
Creëer je eigen lichtfestival! Met videomapping 
projecteer je videobeelden op onregelmatige 
oppervlakken. Verrassende resultaten gegarandeerd! 
In samenwerking met Mediaraven.
 Nieuw Gent - Bibliotheek Nieuw Gent, Rerum   
     Novarumplein 186B
  Van 14 tot 17 uur
  Dit is een inloopworkshop voor kinderen en
 jongeren vanaf 8 jaar. Kom gewoon langs   
 wanneer het jou past.
  Gratis

Fotofop 
Benieuwd wat voor leuks je kunt doen met digitale 
foto’s? Kom experimenteren met fototechnieken 
en perspectieven, en geef je eigen draai aan de 
werkelijkheid. Allemaal ‘trucage’! Of toch niet? In 
samenwerking met vzw Graffiti.
  Ledeberg - Bibliotheek Ledeberg, Driesstraat 99
   Van 14 tot 17 uur
  Dit is een inloopworkshop voor kinderen en   
 jongeren vanaf 8 jaar. Kom gewoon langs wanneer  
 het jou past.
  Gratis

Digitale collecties
Steeds meer archieven en musea digitaliseren collecties 
en plaatsen erfgoedstukken online. Iedereen met 
interesse in het verleden maar vooral heemkundigen 
en genealogen krijgen nu eenvoudig toegang tot een 
schat aan historisch (digitaal) bronnenmateriaal. Deze 
namiddag stellen enkele belangrijke organisaties hun 
collectie voor. U krijgt een brede kijk op wat er digitaal 
te vinden is. De presentaties bieden tegelijkertijd 
inspiratie om zelf uw fotocollectie of archiefstukken 
digitaal te bewaren en te verspreiden. Met medewerking 
van o.a. Rijksarchief, ErfgoedBrugge, Zeeuws Archief, 
Liberaal Archief/Liberas i.s.m. Familiekunde afdeling Gent, …
 Binnenstad – Liberaal Archief, Kramersplein 23
  Van 14 tot 17 uur
  Inschrijven is niet nodig. U moet wel aanwezig   
 zijn op het startuur. 
  Gratis

Bowling spelen op Wii  
De 9- tot 12-jarigen uit de buitenschoolse opvang 
‘t Sleepken komen met u bowlen op het grote 
tv-scherm. Laat u niet kennen!
  Sluizeken-Tolhuis-Ham - Lokaal Dienstencentrum  
 De Thuishaven, Neuseplein 33
  Van 14 tot 17.30 uur
  Schrijf in op het secretariaat of 
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis
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Demonstratie ‘Mijn loopbaan’
In de week van 22 tot en met 26 oktober kunt u in 
de Werkpunten terecht voor al uw vragen over werk. 
Hebt u thuis geen pc of wilt u hulp bij uw zoektocht 
naar jobs, het opmaken van een cv op de computer, 
het inkijken of aanpassen van uw VDAB-dossier, …? 
Dan kunt u in de voormiddag vrij binnenlopen in de 
Werkpunten. Wilt u persoonlijke uitleg of hulp, dan 
kunt u een afspraak maken voor de namiddag door te 
bellen naar het Werkpunt in uw buurt. Krijgt u graag 
meer informatie over wat u allemaal kunt noteren in uw 
digitaal dossier ‘Mijn Loopbaan’? Dan bent u welkom op 
dit demonstratiemoment.
 Rabot-Blaisantvest – Werkpunt Rabot,   
 Jozef-II straat 104 - 106
  Van 10 tot 12 uur
 Deze activiteit vindt ook plaats in Werkpunt   
 Dampoort op 23 oktober, Werkpunt Ledeberg op  
 24 oktober en Werkpunt Nieuw Gent op 26 oktober.
  Inschrijven is niet nodig. U moet wel aanwezig   
 zijn op het startuur. 
   Gratis

Digicafé: nieuws en lifestyle online 
Het Digicafé is bedoeld voor digitale beginners. U kunt 
doorlopend binnenkomen en blijven zo lang u wilt. Een 
coach geeft kort uitleg over het onderwerp van de dag. 
Daarna gaat u zelf aan de slag met computer of tablet. 
U kunt uw eigen toestel meebrengen of er eentje van 
ons lenen.  Elke deelnemer krijgt een gratis drankje.
 Binnenstad - De Krook, Miriam Makebaplein 1
  Van 10 tot 12.30 uur
  Inschrijven is niet nodig. U kunt gewoon   
      binnenlopen wanneer het u past en blijven zo lang  
      u wilt. 
  Gratis
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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 is aanwezig. 
  Sluizeken-Tolhuis-Ham - Kringwinkel Dok Zuid,  
 Pijndersstraat 54
  Van 13.30 tot 16.30 uur
 Deze workshop vindt ook plaats op  23 oktober.
  Maximaal 5 deelnemers. Schrijf in bij het Digipunt  
 in de Kringwinkel of via mail 
 naar WorkshopAteljee@gmail.com
   Gratis

Maak kennis met Libre Office
LibreOffice is een gratis alternatief voor Microsoft 
Office. Het bevat programma’s die dezelfde functies 
hebben als bijvoorbeeld Word, Powerpoint, Excel. U kunt 
er bovendien Word-, Excel- of Powerpointbestanden 
mee openen en bewerken. Ideaal dus als u geen extra 
kosten wilt maken voor kantoortoepassingen. Arthur 
De Meyer geeft u graag meer uitleg en toont u de 
wondere, gratis wereld van LibreOffice.
  Muide-Meulestede-Afrikalaan - Lokaal   
 Dienstencentrum De Waterspiegel,   
 Meulesteedsesteenweg 510
  Van 14 tot 16 uur
  Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis

DONDERDAG 25 OKTOBER 2018     
    

Initiatie computer, Word en Windows:  
kennismakingssessie
Is Educo voor u nog een onbekende en hebt u weinig 
of geen computerervaring? Zou u een opleiding 
willen volgen, maar houdt de angst voor het 
onbekende u voorlopig tegen? Overtuig uzelf in onze 
kennismakingssessie. Tijdens de gratis les ‘Initiatie 
computer, Word en Windows’ krijgt u de kans de werking 
en de aanpak van Educo te leren kennen.
 Stationsbuurt Noord - Educo, Koning Albertlaan 27
 Van 9 tot 12.15 uur

  Schrijf in via educo@educo.be of 09 241 89 80
  Gratis 

Veilig kopen op het internet 
Bij wie kunt u wat kopen online? Hoe kunt u de 
exacte aankoopprijs (inclusief kosten) van uw online 
aankoop te weten komen? Wat zijn de voorwaarden, de 
garantieperiode, de bedenktijd, …? Hoe kunt u zeker zijn 
dat u veilig betaalt? Norbert De Coninck, Rita Vispoel en 
Gaetan Van De Wiele maken u wegwijs in de wereld van 
online shoppen.
 Sint-Amandsberg - Lokaal Dienstencentrum Wibier,  
 Antwerpsesteenweg 768
  Van 9  tot 12 uur
  Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis

    

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 kunt 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 de Stad Gent. Onze 
computervrijwilliger legt u van naaldje tot draadje uit 
hoe een eID werkt en wat u ermee kunt doen.
 Macharius-Heirnis - Lokaal Dienstencentrum   
      De Horizon, Lousbergkaai 12
   Van 9.30 tot 11.30 uur
   Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis

Werken met Onedrive
Wist u dat u uw documenten of foto’s niet enkel op 
uw computer, maar ook online (in ‘the cloud’) kunt 
opslaan? Het grote voordeel is dat u er altijd en overal 
bij kunt en niets kwijtgeraakt, zelfs als uw computer 
crasht. OneDrive is een programma waarmee u aan 
‘cloudcomputing’ kunt doen. Naast het bewaren van 
documenten kunt u OneDrive gebruiken om foto’s, 
video’s en muziek te delen en om samen te werken aan 
eenzelfde document. We laten u graag zien hoe het werkt!
 Gentbrugge - Lokaal Dienstencentrum De Knoop,  
 Hundelgemsesteenweg 125
  Van 9.30 tot 12 uur
  Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis
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Hoe uw pc beveiligen?
In deze workshop leert u uw computer beveiligen 
om te kunnen bankieren. Ook op andere vragen rond 
online veiligheid krijgt u een antwoord:  hoe koopt u 
veilig op het internet? Wat weet Google allemaal over 
u en hoe kunt u die informatie verwijderen? Hoe kunt 
u regelmatig uw IP-adres vernieuwen? Hoe schakelt 
u Windows 10-spionnen uit? Hoe beveiligt u uw 
documenten met een wachtwoord?
 Gentbrugge - Lokaal Dienstencentrum De Knoop,  
     Hundelgemsesteenweg 125
  Van 14 tot 16.30 uur
  Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis 

Online boodschappen doen 
Het is vandaag de dag perfect mogelijk om 
boodschappen te doen van thuis uit of vanaf een 
andere locatie (zoals het Lokaal Dienstencentrum). 
Ook alledaagse boodschappen en producten zoals 
melk, brood, boter,... kunt u online bestellen en (laten) 
ophalen of zelfs thuis laten leveren. Deze namiddag 
komt u te weten hoe online boodschappen doen exact 
in zijn werk gaat. Patrick Wynants is uw digitale gids 
van dienst. Hebt u interesse, maar bent u nog niet 
helemaal mee op de digitale snelweg? We helpen u 
na deze workshop graag individueel verder in ons 
knoppenspreekuur.
  Stationsbuurt Zuid - Lokaal Dienstencentrum   
 De Regenboog, Lucas de Heerestraat 83
   Van 14 tot 16 uur
 Deze activiteit vindt ook plaats in LDC   
 De Thuishaven op 23 oktober, LDC De Boei   
 op 24 oktober, LDC Speltincx op 24 oktober, 
 LDC De Waterspiegel op 26 oktober en LDC Wibier  
 op 30 oktober.
   Schrijf in op het secretariaat of   
  via activiteitenldc.gent.be
   Gratis

    

Androidapps voor op reis
Gaat u op reis?  Zorg dat ook uw smartphone voorbereid 
is en kom ontdekken welke apps handig zijn voor op reis.
  Binnenstad - PCVO Het Perspectief, Henleykaai 83
   Van 19 tot 20 uur
   Schrijf in via hetperspectief.net/digitale-week
  Gratis

Digitaal Maken |    
Woordkunst uit hout of karton
Met een lasercutter snijden we op kunstzinnige wijze 
tekst uit karton of licht hout. Een creatieve manier 
om uw kamer een extra accent te geven. Zodra u een 
aantal regels kent, kunt u uw eigen ontwerp maken. 
We gebruiken het programma Inkscape. U hebt geen 
voorkennis nodig.  
  Binnenstad - De Krook, Miriam Makebaplein 1
   Van 19 tot 21.30 uur
   Schrijf in via vormingplusgent-eeklo.be
 of 09 224 22 65
  Gratis

VRIJDAG 26 OKTOBER 2018         

De website van Stad Gent ontrafeld
De website van Stad Gent bevat heel veel informatie.  
Www.stad.gent heeft bovendien duidelijk voor ieder 
wat wils. U vindt er alles wat u wilt weten over Gentse 
activiteiten, loketten, buurtevenementen, de Gentse 
wijken, aanvragen voor de burgerlijke stand, een vraag 
stellen aan GentInfo, bouwvoorschriften, ... Tijdens deze 
workshop krijgt u een duidelijk overzicht van wat de 
Stad ons biedt via haar website.
 Mariakerke - Lokaal Dienstencentrum De Boei,   
 Vaartstraat 2A
  Van 9 tot 12 uur
 Deze workshop vindt ook plaats in LDC De Mantel  
 op 23 oktober.
  Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
   Gratis 

Online boodschappen doen
Het is vandaag de dag perfect mogelijk om 
boodschappen te doen van thuis uit of vanaf een 
andere locatie (zoals het Lokaal Dienstencentrum). 
Ook alledaagse boodschappen en producten zoals 
melk, brood, boter,... kunt u online bestellen en (laten) 
ophalen of zelfs thuis laten leveren. Deze namiddag 
komt u te weten hoe online boodschappen doen exact 
in zijn werk gaat. André Deroo is uw digitale gids van dienst.
 Muide-Meulestede-Afrikalaan -   
 Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel,   
 Meulesteedsesteenweg 510
   Van 10 tot 12 uur 
 Deze activiteit vindt ook plaats in 
 LDC De Thuishaven op 23 oktober, LDC De Boei 
 op 24 oktober, LDC Speltincx op 24 oktober, 
 LDC De Regenboog op 25 oktober en LDC Wibier 
 op 30 oktober.
   Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis

    

Demonstratie ‘Mijn loopbaan’ 
In de week van 22 tot en met 26 oktober kunt u in 
de Werkpunten terecht voor al uw vragen over werk. 
Hebt u thuis geen pc of wilt u hulp bij uw zoektocht 
naar jobs, het opmaken van een cv op de computer, 
het inkijken of aanpassen van uw VDAB-dossier, …? 
Dan kunt u in de voormiddag vrij binnenlopen in de 
Werkpunten. Wilt u persoonlijke uitleg of hulp, dan 
kunt u een afspraak maken voor de namiddag door te 
bellen naar het Werkpunt in uw buurt. Krijgt u graag 
meer informatie over wat u allemaal kunt noteren in uw 
digitaal dossier ‘Mijn Loopbaan’? Dan bent u welkom op 
dit demonstratiemoment.
 Nieuw Gent - Steenakker –   
     Werkpunt Nieuw Gent, Rerum Novarumplein 180
  Van 10 tot 12 uur
 Deze activiteit vindt ook plaats in Werkpunt   
 Dampoort op 23 oktober, Werkpunt Ledeberg op  
 24 oktober en Werkpunt Rabot op 25 oktober.
  Inschrijven is niet nodig. U moet wel aanwezig   
 zijn op het startuur.
  Gratis

Privacy en veiligheid op het internet
GDPR, wachtwoordzin, 2-stapsbeveiliging, virusscanner… 
het zijn stuk voor stuk zaken die als doel hebben uw 
gegevens en uw privacy beter te beschermen. Maar wat 
houden ze in? En hoe gaat u ermee aan de slag? In deze 
sessie wordt u alles stap voor stap uitgelegd en getoond. 
 Elisabethbegijnhof - Papegaai - Lokaal   
     Dienstencentrum Ten Hove, Begijnhofdries 15
  Van 10 uur tot 12 uur
  Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis
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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 kunt 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. Hebt u na deze sessie de smaak te 
pakken, dan kunt u inschrijven voor de volledige cursus.
 Stationsbuurt Noord - Educo, Koning Albertlaan 27
  Van 13.15 tot 16.30 uur 
  Schrijf in via educo@educo.be of 09 241 89 80
   Gratis 

De computer: mijn eerste stappen!
Hebt u nog maar heel af en toe of zelfs nog nooit 
met een computer gewerkt? Dan kunt u tijdens 
deze workshop uw eerste computerstappen zetten. 
We houden het heel eenvoudig, gebruiken geen 
ingewikkelde computertermen en geven geen moeilijke 
opdrachten. Dit is een workshop voor echte beginners.
  Sint-Amandsberg - Buurthuis, Wolterslaan 16
   Van 13.30 tot 16.30 uur 
   Inschrijven is niet nodig. U moet wel aanwezig  
  zijn op het startuur.
   Gratis

    

Wenskaarten, affiches en posters   
voor elke gelegenheid 
Maakt u graag zelf wenskaarten, affiches of posters? 
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 kunt.
 Elisabethbegijnhof - Papegaai - Lokaal   
     Dienstencentrum Ten Hove, Begijnhofdries 15
  Van 14 tot 16 uur
  Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis

ZATERDAG 27 OKTOBER 2018  
       

Mobiele apps maken    
zonder programmeerkennis
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 mobiele app maken: 
schermen toevoegen, functionaliteit inbouwen en de 
app uittesten op een Android smartphone.
 Binnenstad - PCVO Het Perspectief, Henleykaai 83
  Van 9.30 tot 11.30 uur
  Schrijf in via hetperspectief.net/digitale-week
  Gratis 

Digistatie | Virtual Reality en Augmented Reality
In deze sessie kijkt u voorbij de hype naar de huidige 
mogelijkheden van Virtual Reality (VR) & Augmented 
Reality (AR). Praktische voorbeelden die u vandaag 
als consument kunt gebruiken van zowel VR als AR 
passeren de revue zoals games, immersive storytelling, 
educatieve toepassingen, navigatiehulpmiddelen, 
alternatieve user interfaces …. Dit is geen sessie gericht 
op fanatieke gamers, wel op doorsnee gebruikers van 
digitale technologie die zicht willen krijgen op de te 
verwachten impact van AR & VR.
  Binnenstad - De Krook, Miriam Makebaplein 1
   Van 10.15 tot 12.15 uur
   Schrijf in via vormingplusgent-eeklo.be   
 of 09 224 22 65
   Gratis

    

Mediacafé 
Het mediacafé van Konekt is een plaats waar u mensen 
kunt ontmoeten die ook van digitale media houden. 
U kunt 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.
 Stationsbuurt Noord - Konekt,   
     Koning Boudewijnstraat 51
  Van 13 tot 16 uur
  Inschrijven is niet nodig. U kunt gewoon   
      binnenlopen wanneer het u past.
  Gratis

Digistatie | Mediawijs opvoeden
Hoe gaat u als ouder om met cyberpesten, gaming, 
sociale media en privacy? Bert Pieters van Medianest 
(www.medianest.be) helpt u op weg.
 Binnenstad - De Krook, Miriam Makebaplein 1
  Van 14.30 tot 16.30 uur
 Deze activiteit vindt ook plaats op 29 oktober   
 in Bibliotheek De Krook
   Schrijf in via vormingplusgent-eeklo.be   
 of 09 224 22 65
   Gratis



DIGITALE WEEK | 25DIGITALE WEEK | 24

MAANDAG 29 OKTOBER 2018         

Linux Blue Monday
Maak kennis met Linux, een gratis besturingssysteem 
als alternatief voor Windows en iOS, om veilig en snel 
uw computer te gebruiken. Tijdens het spreekuur 
helpen we u om een performante Linux versie op uw 
computer te installeren en begeleiden we u met de 
vele toepassingen van Linux.
Begeleiding: Robert Galle en Lode Van Beethoven
 Macharius-Heirnis - Lokaal Dienstencentrum   
     De Horizon, Lousbergkaai 12
  Van 14 uur tot 16 uur
  Schrijf in op het secretariaat of   
      via activiteitenldc.gent.be
  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 kunt 
informatie delen in de vorm van tekst (chatten), maar 
via sociale media kunt u ook bellen, foto’s delen, video’s 
posten, … Tijdens deze sessie krijgt u een beknopt 
overzicht en een kennismaking met de mogelijkheden 
van verschillende sociale media.
 Macharius-Heirnis - Lokaal Dienstencentrum   
     De Horizon, Lousbergkaai 12
  Van 14 tot 16 uur
  Schrijf in op het secretariaat of   
      via activiteitenldc.gent.be
  Gratis

    

Digistatie | Mediawijs opvoeden 
Hoe gaat u als ouder om met cyberpesten, gaming, 
sociale media en privacy? Bert Pieters van Medianest 
(www.medianest.be) helpt u op weg.
 Binnenstad - De Krook, Miriam Makebaplein 1
  Van 19 tot 21 uur
     Deze activiteit vindt ook plaats op 27 oktober   
     in Bibliotheek De Krook
  Schrijf in via vormingplusgent-eeklo.be   
      of 09 224 22 65
  Gratis

OpenTechTalks |     
Ethisch hacken met Kali Linux
Overheden, bedrijven en particulieren worden steeds 
kwetsbaarder voor aanvallen van black hat hackers, 
criminelen die de lekken in computers uitbuiten 
voor geldgewin of louter om schade te veroorzaken. 
Daartegenover staan de white hat hackers: zij testen 
computersystemen op fouten en dichten de lekken 
voordat malafide hackers inbreken. Kurt Callewaert 
(Howest) geeft u een overzicht van welke vormen van 
cybercriminalteit er bestaan en hoe u zich ertegen 
kunt wapenen. De focus ligt op Kali Linux, een 
besturingssysteem dat honderden beveiligings- en 
testprogramma’s bundelt. Achteraf drinken we een glas 
in het café van Vooruit.
 De Krook, Miriam Makebaplein 1
  Van 19 tot 21.30 uur
  Schrijf in via vormingplusgent-eeklo.be   
 of 09 224 22 65
  Gratis - inschrijven verplicht

29 TOT EN MET 31 OKTOBER 2018        

Maak uw eigen website
In deze lessenreeks neemt u een kijk achter 
de schermen van het internet en ontdekt u hoe 
een webpagina is opgemaakt. We maken een 
ontdekkingsreis door de wereld van HTML en CSS en 
laten u proeven van de wereld van de web-ontwikkelaar. 
Deze topics worden behandeld: wat is een website, 
introductie tot HTML, maak uw eerste HTML-pagina, 
introductie tot CSS, style uw webpagina.
 Macharius-Heirnis - De kringwinkel Ateljee,   
 Vlaamsekaai 10
  Van 13.30 tot 16.30 uur
  Schrijf in bij het Digipunt in de kringwinkel of   
 via mail naar WorkshopAteljee@gmail.com. 
Let op: de cursus bestaat uit drie sessies (29/10, 30/10 
en 31/10). U schrijft in voor de hele reeks.
 Gratis 

Mobiel Makerslab: maak de stad
Het mobiele makerslab van Bibliotheek De Krook 
strijkt neer in de Brugse Poort. Daar kunnen tieners 
(10-14 jaar) in zes dagdelen hun eigen stad bouwen, 
met behulp van lasercutting, elektronica, videomapping 
en streetart. Creatieve en leerrijke dagen, met een 
spectaculair resultaat!
 Brugse Poort - Bibliotheek Brugse Poort,   
 Blazoenstraat 9
   Van 9.30 tot 16.30 uur
   Schrijf in via stad.gent/bibliotheek/activiteiten  
 onder 'kinderen'
Let op: het mobiele makerslab loopt drie dagen  
(29/10, 30/10 en 31/10). Deelnemers volgen de hele reeks.
  Gratis
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DINSDAG 30 OKTOBER 2018         

Maak kennis met Virtual Reality!
Al gehoord van Virtual Reality en Augmented Reality? 
Beide technologieën geven een speciale kijk in 
de digitale wereld. In deze workshop kunt u beide 
uitproberen. Loop gewoon eens binnen en doe mee!
 Elisabethbegijnhof - Papegaai - SOC Oude   
      Houtlei, Oude Houtlei 124
   Van 13.30 tot 16.30 uur
 Deze workshop vindt ook plaats op 24 oktober 
 in Inloopcentrum Pannestraat.
   Inschrijven is niet nodig.
   Gratis

Online boodschappen doen
Het is vandaag de dag perfect mogelijk om 
boodschappen te doen van thuis uit of vanaf een 
andere locatie (zoals het Lokaal Dienstencentrum). 
Ook alledaagse boodschappen en producten zoals 
melk, brood, boter,... kunt u online bestellen en (laten) 
ophalen of zelfs thuis laten leveren. Deze namiddag 
komt u te weten hoe online boodschappen doen exact 
in zijn werk gaat. Norbert is uw digitale gids van dienst, 
samen met Rita en Gaetan. Hebt u interesse, maar bent 
u nog niet helemaal mee op de digitale snelweg? 
We helpen u na deze workshop graag individueel verder 
in het spreekuur ‘online boodschappen doen’ op 6 en 
13 november.
 Sint-Amandsberg - Lokaal Dienstencentrum Wibier,  
      Antwerpsesteenweg 768
  Van 14 tot 17 uur
 Deze activiteit vindt ook plaats in LDC   
 De Thuishaven op 23 oktober, LDC De Boei op   
 24 oktober, LDC Speltincx op 24 oktober, 
 LDC De Regenboog op 25 oktober en 
 LDC De Waterspiegel op 26 oktober.
  Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis 

    

iPhone voor blinden en slechtzienden 
Kathleen Boogmans en Koen Govaert vertellen u  
over hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden. 
Kathleen is van kleins af aan slechtziend en ziet 
vandaag nog maar een beetje. Ze is een enthousiaste 
iPhonegebruiker en legt graag uit hoe u uw iPhone 
kunt gebruiken als u blind of slechtziend bent. 
Ook andere hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld 
een sprekende weegschaal, gesofisticeerde 
voorleestoestellen en beeldschermloepen, worden 
voorgesteld. De organisatie Ommezien wil mensen 
met een visuele beperking helpen naar een grotere 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 Macharius-Heirnis - Lokaal Dienstencentrum   
     De Horizon, Lousbergkaai 12
  Van 14.30 tot 15.30 uur
  Schrijf in op het secretariaat of   
 via activiteitenldc.gent.be
  Gratis

WOENDAG 31 OKTOBER 2018  
       

Wegwijs in online communicatiemiddelen
Tegenwoordig zit bijna iedereen elke dag op het 
internet en een groot deel van onze communicatie 
gebeurt online. Met uw pc, tablet of smartphone 
kunt u mails lezen, Facebook checken, een filmpje 
bekijken op Youtube, een bericht sturen via Messenger 
of Whatsapp … De mogelijkheden zijn eindeloos! In 
deze workshop maakt u kennis met een aantal online 
communicatiemiddelen. 
 Mariakerke - De kringwinkel Ateljee,   
     Brugsesteenweg 354
  Van 13.30 tot 16.30 uur
 Deze workshop vindt ook plaats op 24 oktober.
  Schrijf in bij het Digipunt in de Kringwinkel of   
 via mail naar WorkshopAteljee@gmail.com
  Gratis 

      

Ook de studenten van de lerarenopleiding van Arteveldehogeschool doen mee met de Digitale Week.   
Digitale media en STEAM* worden alsmaar belangrijker in het onderwijs. Daarom gaan een twaalftal 
leerkrachten informatica in spe tijdens de Digitale Week langs bij vijf Gentse basisscholen. Ze begeleiden er 
de leerlingen van de derde graad bij een workshop rond Mindstorms of Microbit. De kinderen maken kennis 
met STEAM-activiteiten en de studenten doen praktijkervaring op. Win-win dus!

Daarnaast werken de studenten ook mee met de inloopworkshop ‘Mindstorms’ op de Digitale Doebeurs.

* STEAM staat voor Science, Technologie, Engineering, Arts en Mathematics

WORKSHOPS IN SCHOLEN DOOR ARTEVELDEHOGESCHOOL 



      

Hebt u thuis geen computer? Hebt u een vraag? Of wilt u les volgen rond een digitaal thema? Dan kunt u terecht 
in een Digipunt in uw buurt! U vindt ze in bibliotheken, Open Huizen, Welzijnsbureaus, Buurtcentra, Kringwinkels, 
Lokale Dienstencentra en bij vzw’s.

Er zijn 3 soorten Digipunten:

   Een Digipunt waar u gratis kunt surfen op het internet, e-mailen of een tekst typen op de computer. 

-   Een Digipunt waar er een begeleider aanwezig is die u stap voor stap kan helpen. 

   Een Digipunt 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 Digipunten zijn meestal vrijwilligers en stuk voor stuk mensen die zelf enthousiast zijn over 
digitale media en dat enthousiasme aan anderen willen doorgeven. Ze zijn onmisbaar in de Digipunten.

Zoekt u een Digipunt in een specifieke buurt? 
Surf dan naar stad.gent/digipunten 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.

SURF, LEER EN STEL JE VRAAG IN EEN DIGIPUNT





DIGITAAL HET HELE JAAR DOOR
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Naast het vormingsaanbod in de Digipunten kunt u ook op andere plaatsen in Gent computerlessen volgen.   
Bent u op zoek naar een basiscursus of wilt u zich nog verder bijscholen? Dan kunt u terecht voor een opleiding   
of vorming in een van de onderstaande centra. 

ANDERE COMPUTEROPLEIDINGEN IN GENT 

PCVO Het Perspectief

Henleykaai 83 
9000 Gent 

  09 267 12 90
  info@hetperspectief.net
  www.hetperspectief.net

  basisgebruiker tot gevorderde
 overdag en ’s avonds

CVO Gent

Martelaarslaan 13 
9000 Gent 

  09 225 04 36
  info@cvo.gent
  www.cvo.gent 

  basisgebruiker tot gebruiker met enige voorkennis
 overdag en ’s avonds

Holstraat 62
9000 Gent 

  09 267 66 23
  gent@kisp.be
  www.kisp.be  

  basisgebruiker tot gevorderde
 overdag en ’s avonds

CVO Panta Rhei

Schoonmeersstraat 26
9000 Gent 

  09 335 22 22
  info@avondschool.be
  www.avondschool.be

  basisgebruiker tot gebruiker met enige voorkennis
 overdag en ’s avonds en soms via afstandsonderwijs

Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland

Kolveniersgang 133 
9000 Gent 

  09 224 24 12
  info@cbe11.be
  www.basiseducatie.be/gent-meetjesland-leieland

  basisgebruiker met weinig schoolopleiding
 overdag en ’s avonds

Educo 

Koning Albertlaan 27 
9000 Gent 

  09 241 89 79
  educo@educo.be 
  www.educo.be

  van basisgebruiker tot gebruiker met enige voorkennis
 overdag

Vormingplus Gent-Eeklo

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1
9000 Gent 

  09 224 22 65
  Info.gent.eeklo@vormingplus.be
  www.vormingplusgent-eeklo.be 

  basisgebruiker
 overdag en ’s avonds

Groep Intro 
Spitaalpoortstraat 51
9000 Gent 

 09 229 39 70
  info@groepintro.be
  www.groepintro.be

  basisgebruiker
 overdag en ’s avonds

CVO Kisp
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      DIGITAAL AANBOD IN DE KROOK 

Digitaal in Bibliotheek De Krook

In Bibliotheek De Krook en filialen kunt u gratis gebruikmaken van internetpc's, ICT-begeleiding krijgen aan het 
Digipunt, vragen stellen over huiswerk op de computer, binnenlopen in Digicafés, deelnemen aan digitale vormingen 
en zelf iets digitaal maken.
Voor meer informatie surf naar stad.gent/bibliotheek/activiteiten.  

U wilt graag uw digitale kennis bijspijkeren? Of misschien is het gebruik van een smartphone of een tablet nog 
helemaal nieuw voor u? Of u nu nog beginner bent of al sterk staat op digitaal vlak, we hebben u iets te bieden. 

• ICT-begeleiding bij het Digipunt: bij het Digipunt op de tweede verdieping van Bibliotheek De Krook en   
 in enkele bibliotheekfilialen kunt u met al uw digitale vragen gratis terecht bij een begeleider. Kom gewoon  
 langs tijdens de openingsuren van de Digipunten in de bibliotheken, u hoeft geen afspraak te maken. 
 In samenwerking met vzw Ateljee

• Hulp bij huiswerk op de computer: op maandagavond van 15.30 tot 18 uur kunnen kinderen en 
 jongeren in de hoofdbibliotheek en in de filialen in Ledeberg en Nieuw-Gent terecht voor hulp bij huiswerk
 op de computer (niet tijdens vakantieperiodes). In samenwerking met Onderwijscentrum Gent

• Digicafés: voor digitale beginners is er elke laatste donderdag van de maand (van 10 tot 12.30 uur) 
 het gratis Digicafé, telkens over een ander onderwerp. Een coach helpt u op weg. Loop gewoon binnen 
 en doe mee! In samenwerking met Vormingplus en Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-   
 Meetjesland-Leieland

• Digitale vormingen: u wilt Facebook beter in de vingers krijgen, of te weten komen hoe u online fiets- 
 of wandelroutes kunt plannen? U bent bezorgd om uw privacy of wilt graag online cursussen volgen?
 Over deze en veel andere onderwerpen kunt u bijleren tijdens workshops in Bibliotheek De Krook. 
 Sommige vormingen zijn eenmalige lesmomenten (‘Digistaties’), andere zijn een cursusreeks. 
 In samenwerking met Vormingplus

 STEAM-Power : 
 Bent u tussen 16 en 35 jaar, wilt u uw technische skills een boost geven en andere jongeren
 helpen om hun ideeën creatief vorm te geven? Schrijf u in voor STEAM-Power, een gratis vijfdaagse 
 opleiding voor toekomstige jeugdwerkers in de vorm van verschillende workshops over 3D-printen, 
 lasercutten, apps programmeren … Daarna kunt u stage lopen in Bibliotheek De Krook. 
 De cursus vindt plaats van zaterdag 27 tot en met woensdag 31 oktober. 
 Schrijf in via de website steampower.gent

Algemene digitale vaardigheden

Digitaal maken

Hoe kunt u zelf iets 3D-printen? Is het moeilijk om een lasercutter te bedienen? Hoe begint u te programmeren? En 
hoe maakt u uw eigen creatieve projecten waar met fabricagetechnologieën? In Bibliotheek De Krook kunnen kinderen, 
jongeren én volwassenen terecht voor activiteiten rond ‘Digitaal maken’.

• Workshops:  (twee)maandelijks zijn er workshops voor kinderen, jongeren en volwassenen in de    
 hoofdbibliotheek. U maakt uw eigen elektrospel, lasercut een naamkaartje of maakt kennis met het
 ‘Internet of Things’. Leerrijke sessies die altijd een concreet resultaat opleveren. Voor volwassenen zijn er ook
 introductiesessies over Fablabs en andere makerspaces. In samenwerking met De Creatieve STEM 

• Open atelier: begint het te kriebelen om uw eigen juwelen te ontwerpen? Om zelf een eerste toepassing te
 programmeren? Dat kan in het open atelier: maandelijks op zaterdagnamiddag tussen 14 en 17 uur kunt u 
 aan uw eigen creatieve projecten werken. Het atelier is uitgerust met 3D-printer, lasercutter en andere 
 typische fablabtoestellen. Kom met een idee of laat u ter plaatse inspireren, en een begeleider helpt u verder
 op weg. In samenwerking met JES, Nerdlab en De Creatieve STEM  

• Mobiel Makerslab voor tieners (10-14 jaar) in de wijkbibliotheken: het Mobiel Makerslab trekt van 
 wijkbibliotheek naar wijkbibliotheek. Tieners krijgen er de kans om onder begeleiding hun droomstad te 
 maken. Ondertussen leren ze bij over digitaal ontwerpen, lasercutten, elektronica, etc. 
 In samenwerking met JES, Nerdlab en De Creatieve STEM
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Gezocht: helpende ICT-hand

Vindt u het ook belangrijk dat elke Gentenaar kan volgen 
in de digitale wereld? Wij zoeken vrijwilligers die ons 
bij onze missie kunnen helpen. U kunt bezoekers van 
bibliotheek De Krook en de filialen helpen bij hun 
ICT-vragen aan de Digipunten of kinderen ondersteunen 
bij huiswerk op de computer. Voor het project Code City 
zoeken we volgend jaar opnieuw coaches die in een klas 
een codeeroefening begeleiden. 

Al onze vrijwilligersvacatures vindt u terug op 
het vrijwilligerspunt van de Stad Gent: surf naar 
vrijwilligerspunt.stad.gent en gebruik de zoekterm 
‘digitaal’. 



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 de Stad Gent 
en OCMW Gent, Digipolis, de Digipunten en een grote 
groep vrijwilligers. Inschrijven doet u als dat nodig is 
bij de organisatoren. Neem een kijkje en doe mee! 

De Digitale Week in Gent wordt gecoördineerd door 
Digitaal.Talent@Gent , de e-inclusiewerking van de 
Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis. Ons doel is om 
alle Gentenaars de kans te geven om hun digitale 
talenten te ontdekken of bij te werken. 

Surf naar onze website www.digitaaltalent.be. 
Schrijf u daar meteen in voor onze nieuwsbrief. 
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

    MEER INFO
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