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Digitale Doebeurs opent Digitale Week in Gent

De Digitale Week vindt dit jaar plaats van vrijdag 19 oktober tot en met zondag 4

november 2018 en onthult wat de digitale toekomst in petto heeft op het vlak van

gezondheid, lifestyle, digitaal maken en gamen. De aftrap van de week wordt

gegeven door de Digitale Doebeurs, op zaterdag 20 oktober 2018 tussen 11 en 17

uur in Bibliotheek De Krook. Alle Gentenaars zijn welkom op dit gratis event,

Voor jong en oud, nerd en digibeet

Technologie neemt een steeds groter deel in van ieders leven. Digitale vaardigheden en

technologische kennis zijn dus onontbeerlijk in deze samenleving. Op de Digitale Doebeurs

ontdekt iedereen – jong of oud, nerd of digibeet – gratis digitale innovaties en krachtige

initiatieven om elke Gentenaar te betrekken in de digitale toekomst. De Doebeurs nodigt uit om

zelf te doen en kennis op te doen.

⏲



In een scala aan inloopworkshops gaan kinderen, jongeren en volwassenen zelf aan de slag met

technologie: coderen in Scratch, een Mindstorms-robot programmeren, artistieke robots een

ontwerp laten tekenen of schilderen, een eigen sticker digitaal ontwerpen, een drone leren

besturen, enzovoort: voor elk wat wils.

Kinderen genieten van een ‘digi-taal’ verteluurtje en ontdekken digitale leesboeken. Tieners

ontmoeten in de jongerenbibliotheek grote namen uit de Vlaamse vlog- en gamingwereld:

Waddupitskev, Espe, Laura Govaerts en Veteranpants. Hun ouders en andere geïnteresseerden

krijgen meer uitleg over dee fascinatie van de jeugd voor YouTube, vlogging, gaming en sociale

media of kunnen zelf leren gamen in Virtual Reality. Daarnaast ontdekken ze hoe leerlingen

vandaag STEAM-vaardigheden op een ludieke manier onder de knie krijgen.

 

De Digitale Doebeurs toont daarnaast ook de technologische ontwikkelingen in de

gezondheidssector en de redenen waarom de sector steeds vaker gamification inzet. Een

gaming-mat bijvoorbeeld verhoogt de effectiviteit van de therapie van kinderen met

evenwichtsstoornissen, terwijl intelligente revalidatierobots en digitale ziekenhuisassistenten

het leven van patiënten aangenamer maken.

Voor kwetsbare jongeren

Op de Digitale Doebeurs zijn kwetsbare jongeren actief betrokken. De jongeren uit zes Gentse

werkingen met kwetsbare kinderen en jongeren (WMKJ's) gingen vooraf zelf met een bepaalde

technologie aan de slag samen met een bedrijf of vzw en brengen deze kennis over aan de

bezoekers. Jongeren die gebeten zijn door deze nieuwe technologieën, kunnen instromen in

andere projecten zoals STEAM-Power, een 5-daags opleidingstraject rond de inzet van

maaktechnologieën in het jeugdwerk.

Digitale Week in Gent

De Digitale Doebeurs is de grootse kick-off van meer dan een week digitaal plezier. Tijdens de

Digitale Week van 19 oktober tot 4 november 2018 kan iedereen op verschillende locaties in

Gent terecht voor meer dan 70 gratis digitale activiteiten.

Het volledige programma van de Digitale Doebeurs vindt u hier

https://www.stad.gent/digitaledoebeurs
http://www.steampower.gent/


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.

Praktisch aan de slag? Leer dan een computer optimaal te onderhouden of online

boodschappen te doen. Liever wat speelser? Maak kennis met Virual Reality of maak zelf

wenskaarten of stickers met behulp van digitale toestellen. Graag digitaal sociaal? Volg een

workshop over sociale media of deel ervaringen over digitale thema’s tijdens een Digicafé of

Mediacafé.

Informatie

Karen Vos, projectleider Digitaal.Talent@Gent / 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-

mail sarie.vanlancker@digipolis.gent

Bevoegd

Het volledige programma van de Digitale Week vindt u hier

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent
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