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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?

Ga elke maand op bezoek bij 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. | € 5
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



BIJLEREN MET APPS
ZATERDAG 20 JANUARI 2018 | 10 - 12 u.

Sinds de oertijd ontwikkelt de leercapaciteit van de homo 
sapiens zich in een stroomversnelling. Bijleren doen we 
bijna non-stop, de hele dag door. Vandaag gebeurt dat 
voornamelijk via schermpjes, met de smartphone op kop.

In deze demo starten we met de meest elementaire 
handeling: het opzoeken van informatie. We testen 
de apps van Google en Wikipedia en maken daarbij 
enkele kritische kanttekeningen. Vervolgens verkennen 
we YouTube e.a. videoplatformen, waar je niet alleen 
grappige, onnozele en tijdrovende filmpjes vindt maar 
ook een schat aan nuttige instructievideo’s, visuele 
presentaties, lezingen, enz...

Ook het leren van een vreemde taal kan met een app. We 
overlopen enkele speelse instudeer-apps, zoals Duolingo. 
Met Google Translate kan je niet enkel zelf tekst invoeren, 
maar ook straatborden of menukaarten rechtstreeks 
inscannen. Hier maken we het bruggetje naar ‘augmented 
reality’-apps, waarmee je een extra informatielaag 
toevoegt aan de ‘echte’ wereld. Gekende apps zijn Google 
Goggles, Sky Map, Wikitude en Layar.

Als laatste bekijken we apps om de gevonden kennis te 
verwerken: Quizlet of Evernote Peek om flashkaarten te 
maken, Evernote en OneNote om notities bij te houden.

LOCATIE 
centrale bibliotheek

LESGEVER
Rolf Demeulenaere
lesgever ICT in het volwassenenonderwijs



FIETS- EN WANDELROUTES 
ONLINE UITSTIPPELEN
ZATERDAG 10 FEBRUARI 2018  | 10 - 12 u.
 
Een zelf uitgestippelde route geeft een heel eigen 
cachet aan toeristische uitstappen. Tegenwoordig hoef 
je daarvoor geen stafkaarten meer aan te schaffen, maar 
kan je gebruik maken van gratis diensten op het web.

In deze demo maken we kennis met online programma’s 
om je eigen fiets- en wandelroutes uit te stippelen 
(Google Maps, Fietsnet, RouteYou, ...). Je leert daarbij 
de aangenaamste route te kiezen met gescheiden 
fietspaden, of  ‘trage wegen’ of veerponten. We bekijken 
ook hoe je deze route vervolgens kan overzetten naar een 
smartphone of naar een wandel- of fiets-GPS.

Tot slot overlopen we enkele aandachtspunten bij 
de aanschaf van een wandel- of fiets-GPS: technische 
eigenschappen, functieomvang, bediening, (verborgen) 
kosten en upgrademogelijkheden.

LOCATIE 
buurtbibliotheek Lange Munte

LESGEVER
Mieke Vergote
communicatieverantwoordelijke en ICT-lesgeefster bij CVO-VIVO
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MIJN LAPTOP OF PC HAPERT,  
WAT NU?
ZATERDAG 24 FEBRUARI 2018 | 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. Ook 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 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 
centrale bibliotheek

LESGEVER
Dries Terryn
ICT-coördinator Sint-Jorisschool Menen



BESTANDEN OPSLAAN IN DE CLOUD
ZATERDAG 17 MAART 2018 | 10 - 12 u.
 
Clouddiensten rijzen als paddenstoelen uit de grond. 
Maar wat is dat eigenlijk een ‘cloud’ en wat kan je er mee 
doen? Met Dropbox, Google Drive of Microsoft OneDrive 
kan je je bestanden opslaan en openen, waar je ook bent. 
Telkens je een bestand wijzigt, wordt het automatisch 
bijgewerkt op elk apparaat waarop je het bijhorende 
programmaatje of de app hebt geïnstalleerd. Zo beschik 
je altijd over de meest recente versie van je bestand. 

We demonstreren ook kort ‘Google Foto’s’. Met deze 
dienst kan je gratis en onbeperkt foto’s opladen. Google 
analyseert deze foto’s en voegt op de achtergrond 
trefwoorden toe. Je hoeft niet langer zelf een back-
up van je foto’s te maken. Het organiseren, in mapjes 
onderverdelen en trefwoorden toevoegen gebeurt 
automatisch. 
Keerzijde van de medaille is dat je een stuk van je privacy 
inlevert, aangezien Google in staat is om veel informatie 
te extraheren uit jouw foto’s en deze informatie in te 
zetten voor reclamedoeleinden.

LOCATIE 
centrale bibliotheek

LESGEVER
Rik Coghe
freelance ICT-trainer
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GRATIS EN DEGELIJKE 
TOEPASSINGEN
ZATERDAG 21 APRIL 2018 | 10 - 12 u.
 
Voor elke toepassing bestaat er wel een gratis alternatief. 
Maar is gratis ook degelijk? Niet altijd. Soms gaat het om 
minderwaardige en schadelijke versies van een betalend 
pakket. Er zitten echter ook pareltjes tussen.

In deze lezing geven we een overzicht van kwalitatieve 
software. We focussen hierbij op ‘vrije software’ of  ‘open 
source software’.

beveiliging
Windows Defender (aka Security Essentials), CCleaner

internet
Firefox, Chrome, Thunderbird, Pidgin, Skype

kantoor
Microsoft Office Online, Google Drive, LibreOffice, Adobe 
Reader, Sumatra PDF, PDFCreator

beeldbewerking
Picasa, Paint.NET, GIMP

multimedia
VLC, iTunes, Songbird, InfraRecorder

LOCATIE 
centrale bibliotheek

LESGEVER
Joachim Leeman
ICT-supportmedewerker in de zorgsector



JE WIFINETWERK OPTIMALISEREN
ZATERDAG 26 MEI 2018 | 10 - 12 u.
 
De lijst met basisbehoeften van de mens is sinds enige 
tijd uitgebreid met de noodzaak van Wi-Fi. Omdat 
veel toestellen in huis met het internet verbonden zijn  
(smartphones, tablets, laptops, smart-tv’s, mediaspelers, 
...) gaat het thuisnetwerk vaak gebukt onder een te hoge 
belasting. Met als resultaat geen signaal want te beperkt 
bereik of een tergend trage verbinding. Frustratie alom.

De commercie speelt hier handig op in: je kan 
tegenwoordig aan de kassa van je supermarkt nog snel 
een wifiversterker of repeater aanschaffen. Maar is dat wel 
een goede oplossing? Of blijf je op die manier een beetje 
aanmodderen?

In deze lezing/demo overlopen we aandachtspunten en 
oplossingen om je wifinetwerk te optimaliseren. Hoe kan 
je problemen met je wifi opsporen en analyseren? Wat 
is de beste plaatsing voor je router? Wat is het verschil 
tussen een modem, een router, een access point, een 
repeater en een powerline adapter? 

Tenslotte kijken we ook na of alles snor zit met de 
veiligheid van je netwerk en bespreken we diensten als 
Wi-Free (Telenet) en FON (Proximus).

LOCATIE 
centrale bibliotheek

LESGEVER
Dries Terryn
ICT-supportmedewerker in de zorgsector
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GOOGLE MAPS 
E.A. NAVIGATIEAPPS
ZATERDAG 9 JUNI 2018 | 10 - 12 u.
 
Met Google Maps (Android/iOS) kan je heel eenvoudig 
een route uitstippelen voor verplaatsingen met de auto, 
het openbaar vervoer, de fiets of gewoon te voet. 
Je kan een plek of route bestuderen op de kaart en je kan 
op elk moment schakelen tussen kaartmodus, luchtfoto’s 
of satellietbeelden (Google Earth). 
En als je helemaal inzoomt tot op het grootste 
detailniveau kom je terecht op ‘Google Street View’. Via 
die modus kan je virtueel je route gaan verkennen zodat 
je zeker je weg vindt.

We bekijken ook hoe je ‘offline’ kan navigeren met 
alternatieve apps zoals MAPS.ME, HERE WeGo of OsmAnd. 
Deze apps laten toe om je smartphone of tablet zonder 
mobiele dataverbinding als GPS te gebruiken. Handig 
op vakantie, of wanneer je slechts over een kleine 
databundel beschikt.

LOCATIE 
buurtbibliotheek Lange Munte

LESGEVER
Robrecht Gossaert
digicoach BROERE-bibliotheken



DE BESTE APPS ANNO 2018
ZATERDAG 16 JUNI 2018 | 10 - 12 u.
 
Sterren komen, sterren gaan, al spreken we in de app-
wereld beter van kometen. Zo werd Pokémon Go, 
een ‘augmented reality’-spelletje, begin juli 2016 op 
beperkte schaal vrijgegeven. Amper één week later was 
de app wereldwijd zo populair dat het Snapchat, Tinder, 
Instagram en Facebook op vlak van gemiddeld dagelijks 
gebruik overtrof.

Toch is er ook plaats voor enige serieux als het over apps 
gaat. Wat dacht je van een digitaal boodschappenlijstje, 
een scanner, een takenlijst, een notitieprogramma, een 
reisgids, een plantenherkenner, enz... het kan allemaal 
geïnstalleerd worden op je smartphone of tablet. 

In deze demo/lezing overlopen we de meest populaire en 
nuttige toepassingen - gratis of betalend - die het volle 
potentieel van je toestel ontsluiten.

LOCATIE 
centrale bibliotheek

LESGEVER

Kristof D’hanens
drijvende kracht achter ‘I Like Media’
co-auteur ‘Appstublieft’
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