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Fatsoenlijke, welgemanierde burgers vloeken niet. Nooit. 
Maar wie achter de computer zit, laat vaak het fatsoen varen. 
Gebrek aan controle en zelfredzaamheid werkt frustrerend 
en drijft een mens soms tot wanhoop. Hoe kan je geholpen 
worden zonder te grote afhankelijkheid van externe hulp?

Maak kennis met de DIGIDOKTER, een initiatief van de 
Openbare Bibliotheek Kortrijk en Vormingplus.  

Op regelmatige basis doet de bib dienst als ICT-helpdesk 
voor computerhulp. We starten telkens met een korte 
uiteenzetting over een bepaald onderwerp. Daarna volgt 
een ‘spreekuur’ waarin je allerlei vragen kan stellen.

Anders dan bij de dokter is het echter niet de bedoeling 
dat wij je laptop of computer ter plaatse depanneren. We 
helpen je wel op weg om de juiste diagnose te stellen, het 
probleem zelf op te lossen en in de toekomst soortgelijke 
problemen te voorkomen.

altijd op zaterdag | 10 - 12 u. | € 3
vooraf inschrijven is verplicht via 056 26 06 00 of 
www.vormingplusmzw.be 

CENTRALE BIBLIOTHEEK | oranje zaal 
Leiestraat 30, 8500 Kortrijk 

BUURTBIBLIOTHEEK LANGE MUNTE
Beeklaan 81, 8500 Kortrijk



ALLEMAAL DIGITAAL

Met het project @llemaal digitaal neemt de stad Kortrijk 
alle burgers mee in de digitale wereld. Met hotspots en  
publiekskiosken, de uitbouw van het e-loket & digitale 
dienstverlening en het aanbieden van  computerlessen & 
workshops rond mediawijsheid. 
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Een volledig overzicht van het aanbod vind je terug via  
www.kortrijk.be/allemaaldigitaal. Voor meer info over de 
opleidingen bel je het gratis nummer 1777.

GRATIS WIFI

In alle Kortrijkse (buurt)bibliotheken kan je gratis surfen 
via de hotspot ‘Wifi Bib Kortrijk’.

www.kortrijk.be/allemaaldigitaal/waar-locaties

DIGITAFEL

Loop je vast met je tablet of pc? Vragen over e-mail, 
Facebook, Skype of wifi? Een online attest aanvragen? 
Tips nodig voor interessante apps op je smartphone?

Kom naar onze Digitafel voor gratis digitale hulp en 
advies. Samen zoeken we een oplossing voor je vraag of 
probleem. Loop gewoon binnen en neem plaats. Breng 
gerust je eigen laptop of tablet mee.

tweewekelijks op donderdag (behalve tijdens Kortrijk Congé
doorlopend van 14 tot 16 u in de centrale bibliotheek
gratis | vooraf inschrijven is niet nodig

www.kortrijk.be/bibliotheek/digitafel



WINDOWS 10: EEN VLOEIENDE 
ERVARING?
ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017 | 10 - 12 u.

Medio 2015 werd Windows 10 vrijgegeven. De vorige 
Windows-versie, Windows 8.x, werd zeer slecht onthaald 
bij de gebruikers. Om het vertrouwen terug te winnen, 
bood Microsoft daarom versie Windows 10 aan als 
upgrade voor haar gebruikers. Deze upgrade was gratis 
tot de zomer van 2016, momenteel tel je voor een 
volledige versie van Windows 10 Home zo’n 130 euro 
neer.

Windows 10 brengt niet alleen de startknop terug  maar 
ook het bijhorende startmenu. 

Andere nieuwigheden zijn:
- de Edge browser, opvolger van Internet Explorer
- Continuum, naadloos switchen tussen touch- en 
 muisbediening
- Notificaties (i.p.v. Charms)
- Cortana, persoonlijke assistent (voorlopig nog niet 
 beschikbaar in het Nederlands)

In deze demo overlopen we de belangrijkste 
functionaliteiten.

LOCATIE 
centrale bibliotheek

LESGEVER
Joachim Leeman
ICT-supportmedewerker in de zorgsector



MIJN LAPTOP OF PC HAPERT. 
WAT NU?
ZATERDAG 14 OKTOBER 2017 | 10 - 12 u.
 
De donkerste dagen van het Windows-platform liggen 
gelukkig al een tijdje achter ons. In de jaren 2000 werd 
menig Windows XP- en Vista-computers geplaagd 
door kwaadaardige software, instabiele drivers, 
onvoldoende werkgeheugen en  gefragmenteerde en 
trage harde schijven. Toch is het vandaag nog steeds 
niet allemaal peis en vree in Windows-land. Zelfs niet 
nadat het verwarrende en onpopulaire Windows 8(.1) 
werd vervangen door de veel consistentere ervaring op 
Windows 10.

In deze sessie zoeken we mogelijke oorzaken van een 
trage laptop of pc en suggereren we een aantal remedies.

software
- opschonen: schijfopruiming, opstartprogramma’s
 deactiveren, apps & programma’s (zoals bloatware)
 verwijderen, register opkuisen, defragmenteren
- updates: Windows Update, apps & programma’s, 
 drivers en BIOS/UEFI
- systeemherstel: herstelpunten maken of terugzetten

hardware
- onderhoudstips, specificaties opsporen
- zinvolle upgrades en herstellingen

LOCATIE 
buurtbibliotheek Lange Munte

LESGEVER
Joachim Leeman
ICT-supportmedewerker in de zorgsector
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DE ALCHEMIE VAN ALGORITMES
ZATERDAG 21 OKTOBER 2017 | 10 - 12 u.
 
Over nepnieuws, sociale media, algoritmes en de 
filterbubbel.

In deze lezing onderzoeken we hoe de 
informatiesamenleving het doen en denken van ons 
allemaal beïnvloedt.
Sinds Brexit en de verkiezing van Trump klinken de 
kritische stemmen luider over de rol van sociale media, 
gepersonaliseerde reclame en ‘op maat gesneden’ nieuws. 
Geheime algoritmes (wiskundige formules) zorgen voor 
een gepersonaliseerd nieuwsoverzicht. Veel mensen zijn 
zich niet bewust van deze informatiefilter.

Los van de discussie over ‘nepnieuws’ (en hoe dat te 
bestrijden) duikt de vraag op of algoritmes ons niet 
opsluiten in een ‘you-loop’ of echokamer waarin je enkel 
nog hoort wat je graag wilt horen en niet datgene wat je 
zou moet weten.

Na deze en andere cultuurfilosofische bespiegelingen 
leggen we de focus op tools en vaardigheden om de 
filterbubbel te doorprikken en een kritische attitude aan 
te scherpen.

LOCATIE 
centrale bibliotheek

LESGEVER
Benedict Wydooghe
docent informatievaardigheden en geschiedenis VIVES 



STREAMING: 
PRODUCTEN EN DIENSTEN
ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 | 10 - 12 u.
 
Verzamelwoede is van alle tijden en de 
entertainmentindustrie speelde daar  decennialang 
handig op in. In de jaren ‘70 en ‘80 verzamelden we 
vlijtig vinylplaten, VHS- en audiocassettes. In de jaren ‘90 
hamsterden we enorme hoeveelheden cd’s en dvd’s en  
in ‘de nillies’ begon het tij te keren door de opmars van 
pc’s en het internet. Daarna  nam de verzamelwoede nog 
kort een nieuwe vorm aan met het vergaren van - veelal 
illegale - mp3-tjes. 

Maar sinds 2008 zagen streamingdiensten als Spotify het 
levenslicht en talloze andere volgden snel met als laatste 
wapenfeit de lancering van Netflix in België. 

In deze lezing/demo maken we je wegwijs in de jungle 
van streamingproducten en -diensten.
Behalve een verkenning van de ‘diensten’ bekijken  we 
ook een aantal producten om thuis media te streamen 
(bluetooth speakers, Sonos, Apple TV, Chromecast,...). 
Wat kunnen we concreet met deze apparaten doen? 
Is het nodig om een dure investering te doen of zijn er 
goedkopere alternatieven?

LOCATIE 
centrale bibliotheek

LESGEVER
Joachim Leeman
ICT-supportmedewerker in de zorgsector
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AIRBNB
EN ANDERE DEELPLATFORMEN
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 | 10 - 12 u.
 
De deeleconomie en het doe-het-zelf-denken is al enkele 
jaren sterk aan het groeien. Online platformen stellen 
mensen in staat talenten en bezittingen te delen. Ook 
ouderen en minder technologisch onderlegde mensen 
vinden de weg. 

In deze lezing/demo bieden we eerst een helikopterblik 
op dit brede en uiterst diverse landschap. We overlopen 
daarbij een aantal categorieën: diensten, eten, mobiliteit, 
ruimte en spullen.

Veruit het bekendste deelplatform wereldwijd is Airbnb, 
een online marktplaats voor de verhuur en boeking van 
privé-accommodaties. We geven een korte rondleiding 
op dit platform en onderstrepen de succesfactoren: 
prijs, gebruiksgemak, flexibiliteit, transparantie, 
betrouwbaarheid. Maar we geven ook een resem kritische 
kanttekeningen bij dit soort diensten: verdienmodel, 
eigendomsstructuur, concurrentievervalsing (o.a. sociale 
wetgeving, veiligheidsvoorschriften, fiscaliteit) en 
‘onbedoelde bijeffecten’. Daarna zoomen we in op meer 
alternatieve deelplatformen zoals Peerby, Thuisafgehaald, 
Taxistop, Couchsurfing en Warmshowers.

LOCATIE 
centrale bibliotheek

LESGEVER
Lieven D’hont
mede-oprichter www.peerby.com



MOBIEL INTERNET EN HOTSPOTS
ZATERDAG 9 DECEMBER 2017 | 10 - 12 u.
 
Vrijheid, blijheid. Sinds de fenomenale opkomst van 
smartphones verwachten we altijd en overal online te 
zijn. Ook de techniek achter mobiele data evolueert aan 
een verschroeiend tempo mee: na 3G en 4G kondigt 5G 
zich intussen al aan.

- Hoe kan ik mijn smartphone of tablet met het internet 
 verbinden, thuis of op mijn vakantiebestemming?

- Wat is het verschil tussen wifi en mobiele data? 

- Kan ik mijn data-abonnement delen met verschillende 
 toestellen? Hoeveel datavolume heb ik nodig?

- Wat zijn de risico’s van openbare hotspots? Gelden 
 dezelfde risico’s bij het gebruik van Wi-Free (Telenet) of  
 FON (Proximus)? 

- Hoe kan ik het best surfen in het buitenland zonder 
 achteraf een gepeperde factuur in de bus te krijgen?

Op al deze vragen krijg je een antwoord tijdens deze 
sessie. En er is natuurlijk ook altijd tijd voor eigen vragen.

LOCATIE 
buurtbibliotheek Lange Munte

LESGEVER
Robrecht Gossaert
digicoach voor de BROERE-bibliotheken
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BLUETOOTH: WAT KAN JE ER 
ALLEMAAL (NIET) MEE?
ZATERDAG16 DECEMBER 2017 | 10 - 12 u.
 
Bluetooth is een radioverbinding voor spraak en data op 
korte afstand (10m) die in 1994 het levenslicht zag bij 
Ericsson. Vandaag is de techniek alomtegenwoordig.

In deze sessie demonstreren we een aantal 
toepassingsgebieden:
- speakers, hoofdtelefoons, oortjes, audio receivers, 
 headsets, carkits (A2DP)
- koppeling met boordcomputers
- toetsenbord, muis, printers
- bestandsoverdracht
- internettoegang delen (‘tethering’)

Bluetooth dankt zijn populariteit vooral aan zijn 
energiezuinigheid. Sinds versie 4.x ‘low energy’ is het 
protocol nog een pak zuiniger dan voorheen en ook 
geschikt voor IoT-toepassingen (het internet der dingen). 
Met de aankomende versie 5 worden de belangrijkste 
tekortkomingen - beperkt bereik en snelheid - zelfs 
gedeeltelijk weggewerkt.

Toch staren we ons niet blind op Bluetooth als 
zaligmakende techniek. We gaan na wanneer en waarom 
andere draadloze technieken (WiFi, NFC, infrarood) soms 
een betere keuze zijn.

LOCATIE 
centrale bibliotheek

LESGEVER
Joachim Leeman
ICT-supportmedewerker in de zorgsector
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