
Digitale Week van 20 oktober tot en met 5
november: alle Gentenaars digitaal

De Digitale Week vindt dit jaar plaats van vrijdag 20 oktober tot en met zondag 5
november 2017 en zet naast basis digitale vaardigheden ook verschillende nieuwe
technologieën in de kijker, die binnenkort – en in feite nu al – een grote impact
hebben op onze samenleving. Op zaterdag 21 oktober vindt een interactieve
Doebeurs plaats in De Krook in Gent.

Herstelt u uw eigen wasmachine via Augmented Reality, leren kinderen in elk
revalidatiecentrum revalideren met VR-bril of wordt coderen een standaardvak op school
zoals wiskunde? Tijdens de Digitale Week kunt u proeven van de toekomst zonder de
basis ICT uit het oog te verliezen.

Digitale Doebeurs

Om de slagzin “Beleef, doe en ontdek” extra kracht bij te zetten, opent de Digitale Week
op zaterdag 21 oktober 2017 met een interactieve Doebeurs in De Krook in Gent. Vanaf
13 uur zijn alle Gentenaars welkom om gratis te proeven van alle nieuwe en innovatieve
technologieën die de digitale wereld te bieden heeft. Zo kunt u een Marsrover op het
Marslandschap laten rondrijden, een FIFA-game spelen gestreamd en met live-
verslaggeving van VRT-sportanker Aster Nzeyimana en de Stad Gent spelenderwijs
virtueel bezoeken in het 3D-Citygame Gent.

Op de Digitale Doebeurs valt ook een prijs te winnen. Verenigingen, scholen en
vriendengroepen worden opgeroepen om een robotfilmpje te maken. De makers van het
mooiste, gekste, origineelste of creatiefste filmpje krijgen een leuke verrassing uit de
handen van schepen Martine De Regge.



Digitale Week: van dummy tot digifanaat

Al ruim tien jaar zet de Stad Gent zich in om de digitale kloof in haar bevolking te dichten.
Het hele jaar door kan de Gentenaar gebruik maken van de Digitaal Talent Punten met
gratis toegang tot computer en internet, pc-begeleiding en ICT-lessen in groep. Tijdens
de Digitale Week zetten we al deze troeven nog eens extra in de verf. In een heleboel
Gentse organisaties, diensten en vzw's kunt u terecht voor tips en begeleiding rond basis
ICT-vaardigheden zoals leren werken met Powerpoint en Word, maar is er ook een
ruimer en meer hightech aanbod. Grootouders kunnen leren Skypen, kinderen kunnen
leren coderen en iedereen kan aan de slag met een 3D-printer of een virtual reality-bril.
Zowel dummies als gevorderden vinden hun gading in het digitale aanbod.

De weg naar e-inclusie

Digitalisering is de bron van een nieuw alfabetisme. Het is een item dat steeds vaker in
de media komt, maar dat bij de Stad Gent al langer op de agenda staat. Daarom zet de
Stad Gent al jaren middelen in om de digitale kloof te dichten en alle Gentenaars de kans
te geven om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Dit wordt gecoördineerd door
Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van de Stad Gent, het OCMW Gent en
Digipolis Gent.

'Alle Gentenaars hebben het recht op toegang tot de digitale wereld,  ook de
groepen die moeilijker bereikbaar zijn. De activiteiten tijdens de Digitale Week, met
de Digitale Doebeurs als kers op de taart zijn laagdrempelig, bijna allemaal gratis
en toegankelijk voor iedereen, ongeacht sociale of culturele afkomst.'

— Martine De Regge, schepen bevoegd voor ICT-beleid

Informatie
Karen Vos, projectleider Digipolis Gent, gsm 0494 33 68 80, e-
mail karen.vos@digipolis.gent
Sarie Van Lancker, communicatieverantwoordelijke Digipolis Gent, gsm 0472 52 37 12, e-
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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