
Digitale bijeenkomst tabletgebruikers 
(29/05/20) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
De afgelopen maanden (maart en april) hadden we een poging ondernomen om onze 
digitale kennis te onderhouden en uit te breiden. 

De app Google Arts & Culture bood ons heel wat mogelijkheden: het virtueel 
bezoeken van musea over de ganse wereld, het maken van een selfie en daarmee een 
‘lookalike’ vinden in de kunstenwereld tot het laten schilderen van een zelfportret door 
bijvoorbeeld Van Gogh. Mooie uitdagingen die echter weinig respons kenden. 

Niemand kon ook achterhalen waar ik mijn spurtzege haalde tegen niemand minder dan 
Tom Boonen. 

Vandaag gooiden we het over een andere boeg: een digitale ontmoeting met 
praatbox/jitsi meet. Een gratis product zowel geschikt voor laptop, tablet als 
smartphone. Zowel voor Windows, Android als iOS.  
Ook koning Filip heeft het gebruikt in zijn overleg met een aantal landgenoten. 

Zowel Eddy als Willy schreven een handleiding die iedereen op voorhand kon 
doornemen en die ook terug te vinden zijn op de blog. 

Namens het dienstencentra mochten we Mieke Derez verwelkomen. Zij wist ons te 
melden dat de opening van de dienstencentra nog niet voor onmiddellijk zal zijn: men 
geeft de voorrang aan de bewoners, wat begrijpelijk is. 
Ik zie dat men ook in Nederland dezelfde koers vaart. 
Dit betekent dat onze geplande ontmoeting van vrijdag 5 juni ook niet zal plaatsvinden. 

Het deed hopelijk iedereen deugd om mekaar terug in goede gezondheid te zien. In mijn 
eigen kennissenkring overleden 7 personen aan corona en ook mijn eigen moeder is 
besmet geweest, weliswaar zonder symptomen. Die anonieme dagelijkse cijfers die we 
klokvast om 11 uur krijgen, hebben dan wel een gezicht! 

We konden tijdens deze eerste ontmoeting wat weetjes uitwisselen en ook wat plezante 
informatie uitwisselen zoals de bijgaande foto aantoont. Toch fantastisch dat dit kan en 
dat we in staat zijn om dit ook te gebruiken. 
Nu al is duidelijk dat heel wat senioren het zich beklagen van in het verleden niet 
geïnvesteerd te hebben in hun digitale geletterdheid! 

Videobellen met WhatsApp, Skype en Facetime (iOS) zitten duidelijk in de lift en helpen 
de eenzaamheid digitaal te doorbreken. Anderzijds beginnen ook wat senioren verder 
cursus of lessen te volgen in de vorm van een webinar. Sommigen hadden ervaring met 
de sessies van Vormingplus (Myriame, Christine en Willy) of RouteYou (Filip en Willy). 



Uiteraard is het volgen van zo’n digitale les voor ons totaal nieuw, maar ook voor onze 
kinderen en kleinkinderen niet zo eenvoudig. 

 

We konden onze eerste ontmoeting ook niet laten voorbijgaan om ook op dit vlak eens 
iets te proberen: ik toonde hoe je kon achterhalen waar ik Tom Boonen kon verslaan in 
de spurt na een zware beklimming (het was een strijd van schouder aan schouder). 

Ik hoop dat iedereen goed heeft gekeken (en onthouden) want in bijlage bezorg ik jullie 
2 nieuwe foto’s met de vraag: Waar werd deze foto genomen? 

1. Foto 1: ik heb alvast mijn plaatsje op het strand gereserveerd door mijn handdoek 
in het zand vast te steken, samen met mijn rolmeter om ook de physical 
distancing (en niet het verkeerde social distancing) te respecteren.  
Waar ligt mijn handdoek? 

2. Foto 2: als we iets niet weten, zijn we snel om het op te zoeken op het internet 
(en te googelen). Alternatief: je kan het ook aan Eddy Devos vragen. Om hem 
snel te vinden, werd er ook een richtingsaanwijzer geplaatst. 
Waar staat deze wegwijzer? 

Je mag de oplossingen aan mij doormailen: willy.messiaen@telenet.be 

Tot slot hebben we ook eens gepeild naar onderwerpen voor de toekomst: 

 Xodo: app om bijvoorbeeld een handtekening of aantekening te maken op een 
pdf-document (herneming) 

 Itsme: waarvoor kan ik het gebruiken en hoe installeer ik deze app op mijn 
smartphone. Dit is een lesonderwerp dat ik aanbied voor Seniornet Vlaanderen 
(onze coördinatrice van West-Vlaanderen, Suzy Coeck, is op 73-jarige leeftijd 
overleden aan corona na besmetting op een cruise). 

 Payconiq by Bancontact: een app om digitaal te betalen voor aankopen op het 
web, bij handelaars maar ook om onderling geld over te maken. 

 Google Foto’s: gekend als ‘clouddienst’ van gemaakte foto’s maar deze dienst 
heeft ook nog andere troeven. 

 



Onze 50ste bijeenkomst zal dan hopelijk doorgaan op vrijdag 11 september van 9 tot 11 
uur met aansluitend een receptie en een etentje in de polyvalente zaal. 

Mieke zou nog navragen of er voor ons een speciale menu zou kunnen aangeboden 
worden (zoals eerder al eens gebeurde voor de petanquespelers). Annemie stelde voor 
om in overleg met Jeroen en Loïc een nagerecht aan te bieden. Welke apps zouden zij 
gebruiken? 

Ik beloof alvast dat ik dan een eenvoudige en gezonde app zal voorstellen! 

 

De volgende digitale bijeenkomst gaat door op vrijdag 19 juni om 9 uur.  

 
Willy Messiaen en Eddy Devos  


