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Jong geleerd…
Ilse Depré, BiB IDee

Programmeren is in, vooral bij de jeugd. Heel wat bibliotheken 
werken al samen met CoderDojo, een Vlaamse organisatie die 
gratis workshops organiseert voor kinderen en jongeren.

Diezelfde trend zien we ook in heel wat apps en games. Little 
Big Planet, een prachtig platformgame (PS), laat toe om eigen 
‘levels’ te maken en werelden te creëren. Wie skyrim (PC, PS, 
Xbox) of een ander ‘role-playing game’ uit The Elder scrolls-
reeks speelt, kan via de Creation kit eigen aanpassingen pro-
grammeren, en zo bugs oplossen, maar ook de spelwereld ver-
anderen. 

Het zelf maken van spelletjes is dan ook populair. Nintendo 
speelde daar eind vorig jaar op in met de lancering van super 
Mario Maker (Wii u), waarbij spelers hun eigen levels van de 
bekende Mario-spelletjes kunnen creëren en online delen 
met anderen. Wie eigen games wil maken, los van het Mario-
universum, kan terecht bij GameMaker Studio (Win, Mac).
 
Ook de tablet- en smartphonemarkt 
blijft niet achter. sketch nation (Web, 
iOS, Android) biedt een gratis app aan 
die in het onderwijs steeds vaker wordt 
ingezet om spelenderwijs te leren code-
ren. En The robot Factory (iOS), een app 
waarin je je eigen virtuele robot kan bou-
wen, besturen en uittesten, werd zopas 
door Apple verkozen tot “iPad app van 
het jaar”.

Heel wat van deze tools zullen misschien eerder jongens aan-
spreken, zoals de Mindstorm-set van LEGO met bijbehorende 
apps (iOS, Android). Jewelbots wil vanaf dit voorjaar program-
meren ook voor meisjes aantrekkelijk maken, door kleurrijke 
armbandjes met LED-lampjes codeerbaar te maken via gratis 
pc-software of een app. 

> Meer info en nuttige apps: http://bibidee.blogspot.com

The Robot Factory.

Jason Lytle van Grandaddy.

The War on Drugs.



thijS GieliS

Thijs Gielis werkt bij de UC Leuven-Limburg als coördinator van de 
bibliotheek van de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs in Hasselt. 
In z’n vrije tijd geniet hij van zijn babydochtertje en probeert hij nog te 
lezen, gitaar te spelen, muziek te beluisteren, te wandelen in de natuur, 
te fietsen, joggen, quizzen en onder vrienden te zijn en reizen.
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“Ik vind het zalig om met muziek op mijn 
hoofd in mijn eigen wereld te zijn”

Thijs Gielis:

Heb je een favoriete groep?
Niet echt. Er zijn een aantal bands die 
bovenaan mijn lijstje staan: Radiohead, 
Arcade Fire, Oasis, Mogwai, Sigur Ros, 
Pinback, Alt-J en The War on Drugs. Met 
uitzondering van de twee laatste, zijn 
dit bands die rond het jaar 2000 op hun 
hoogtepunt waren. Toen, in mijn late tie-
nerjaren, was ik helemaal bezeten van 
muziek. Ik deed de ene ontdekking na de 
andere en bijna al mijn spaargeld ging op 
aan festivals, optredens en cd’s. 

Naar welk genre gaat je voorkeur uit?
Alternatieve rockmuziek. De muziek die te 
horen is op festivals zoals Rock Werchter 
en Pukkelpop. Zowel het stevige werk (om 
uit de bol te gaan) als het zachte werk 
(om weg te dromen) kan me bekoren. Ik 
was een grote fan van het programma 
Duyster op Studio Brussel, dat vorig jaar 
jammer genoeg stopte. Dankzij dit pro-
gramma, waarin voornamelijk dromerige, 
melancholische muziek te horen was, heb 
ik heel wat nieuwe bands ontdekt. Verder 
kan ik ook genieten van elektronische 
muziek zoals die van Netsky of hip hop 
zoals de Jeugd van Tegenwoordig. 

wat is je favoriete album?
The sophtware slump van Grandaddy. 
Tijdens het beluisteren van deze plaat 

droom ik helemaal weg en waan ik mij 
in een verlaten, heuvelachtig natuurland-
schap waar de zon volop schijnt en een 
zachte bries door de velden waait. 

Heb je een ‘guilty pleasure’? 
Ik kan enorm genieten van de optredens 
en het repertoire van de Clement Peerens 
Explosition. De teksten zijn misschien 
wat aan de foute kant, maar wel heer-
lijk om mee te brullen! En de muziek is 
gewoon super goed. 

wat was het eerste plaatje dat je ooit 
kocht?
What’s the story morning glory van Oasis. 
Een plaat boordevol meezingers zoals 
Wonderwall en Don’t look back in anger. 

welke artiest zou je willen aanraden aan 
de META-lezers?
The War on Drugs. Voor mij dé ontdek-
king van de afgelopen jaren. Hun laatste 
album Lost in the dream is een pareltje. 
Deze band heeft zich laten inspireren 
door de sound van Bruce Springsteen en 
Dire Straits, en deze overgoten met een 
dromerige, melancholische saus. 

Hoe kom je aan je muziek? 
Muziek ontdekken doe ik via streaming 
(Deezer, Spotify, YouTube) of door gratis 

te downloaden. Als ik een band of album 
heel goed vind, dan koop ik de cd. Bij cd’s 
ben ik veel meer geneigd om een heel 
album van voor naar achter te beluiste-
ren dan bij mp3’s. Bovendien vind ik het 
altijd leuk om mijn cd-verzameling verder 
aan te vullen. 

wat is je meest gespeelde 
nummer?
Who’s the king van Dog 

Eat Dog. Puur jeugdsenti-
ment. Het is een nummer 
waar ik altijd euforisch 
van word. Als ik enkele 

liedjes mag draaien op een feestje onder 
vrienden, is dit er steevast bij. 

Hoe en waar luister je naar muziek?
In huis staat bijna altijd muziek op. Heel 
vaak de radio (vroeger Studio Brussel, 
nu vooral Radio 1). Mijn muziekinstallatie 
heeft jammer genoeg niet de mogelijk-
heid om er muziek naar toe te streamen. 
Dus als ik mijn favoriete muziek in goede 
kwaliteit wil beluisteren, leg ik een cd op. 
Verder luister ik muziek in de auto, op de 
trein of in bed via mijn hoofdtelefoon. Ik 
vind het zalig om met muziek op mijn 
hoofd in mijn eigen wereld te zijn. 


