
Digitale bijeenkomst tabletgebruikers 
(19/06/20) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Vandaag onze tweede videobijeenkomst en andermaal konden we rekenen op heel wat 
belangstelling. 

Als Rudy geschoren was, konden we aan de slag om eerst eens te vragen hoe de stand 
van zaken was in de dienstencentra. 

 

Mieke Derez (centrumleidster Vlinder) wist ons te vertellen dat de heropening van de 
dienstencentra voor onze gebruikersgroepen (tablet in de Parette en smartphone in de 
Vlinder) nog helemaal niet aan de orde is. 

Via Okra en Seniornet Vlaanderen verneem ik anderzijds dat de toegang tot activiteiten 
voor 65plussers voorlopig nog niet toegelaten is (behalve voor activiteiten in open 
lucht). 

Vorige keer bezorgde ik volgende opdrachten: 

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? 



Ik kreeg correcte oplossingen van Annemie, Christine, Martine, Lucas, Mieke, Filip, 
Laurent en Eddy. 

Van mijn kinderen en kleinkinderen kreeg ik voor vaderdag 
een origineel geschenk voor de momenten waarop ik mij aan 
het bezinnen ben terwijl ik in de zetel zit met de voeten 
omhoog. 

Blij dat ze deze momenten weten te waarderen!  

 

 

 

 

Ook nu stond er een vormend gedeelte op het menu: Erfgoedapp. 
Deze app hebben we al 2 maal gebruikt met de tabletgebruikers: In het spoor van de 
oorlog in Harelbeke (we deden toen een korte wandeling in het centrum van de stad) 
en naar aanleiding van de tentoonstelling Vamos Vacaturos (over arbeid en migratie). 

Texture heeft nu drie fietstochten uitgestippeld via de knooppunten en één ervan werd 
nu opgenomen in de erfgoedapp. 
Meer info op: www.vlasveldeninvlaanderen.be 

Wie de app nog niet heeft, dient deze dus eerst te installeren uit de Play Store: 

 

Dit is het openingsscherm na het openen van 
de app. 

We klikken op het kompas. 

 

 

 

 

 



 

Bovenaan zie je dat we in het tabblad 
LIJST zijn en dat een aantal uitstappen 
vermeld zijn, in functie van de afstand van 
je woning naar de start van de tocht. 

Vlassafari voor gezinnen – 22km langs 
b(l)oeiende vlasvelden en vlasrelicten in de 
regio Kortrijk is de fietstocht die we zullen 
downloaden (deze tocht begint op 5,6 km 
in vogelvlucht van waar ik woon). 

We selecteren deze fietstocht. 

 

 

 

Nu krijgen we extra informatie over deze 
fietstocht. 

Opgelet: er steekt een fout in de volgorde van 
de knooppunten (ik meldde dit al ruim 1 week 
geleden doch ik zie dat het nog steeds niet is 
aangepast, foei). 

Hierbij de juiste volgorde:  

10 – 63 – 14 – 47 – 5 – 1 – 61 – 67 – 35 – 28 
– 10. 

We klikken nu op download en krijgen de 
vraag:  

 

 

 

 

 

Kies voor JA. 



De fietstocht staat dus nu op je toestel en er is onderaan een symbool van een 
geplooide kaart bijgekomen. 

Als we dit aanklikken krijgen we het scherm met daarop 
mijn locatie (blauwe bolletje) en de locaties waar er 
bezienswaardigheden zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Ik klik op bijvoorbeeld het symbooltje onder de naam 
Kuurne en krijg nevenstaand beeld. 

Als ik nu verder klik op OPEN krijg ik onderstaande 
beelden en bij het aanklikken van volgende zelfs een 
klein zwart-wit filmpje en nadien een filmpje in kleur. 

Afsluiten van deze bezienswaardigheid doe ik door 
rechtsboven op het kruisje te klikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik had ook beloofd om info te geven over het gezichtsscherm (Face Shield Splash 
Protection) dat ik had aangeschaft om tijdens de les geen mondmasker te moeten 
dragen. 

Op voorstel van onze schoondochter die preventie-adviseur is, kocht ik dit bij: 
Bits-n-Bytes Rodestraat 30 in 1570 Galmaarden. Kostprijs voor 5 exemplaren 
(=minimum aantal te bestellen) was 35,59 euro (BTW en verzending inbegrepen). 

Hierbij de rechtstreekse link om dit online te bestellen: 
https://www.myplexiglassprotection.com/nl/home/22-spatmasker-gelaatsscherm-
beschermmasker-anti-hoest-en-speekseldruppels-face-shield-pet-herbruikbaar.html 

 

Volgens Eddy zouden er ook gelaatsschermen verkocht worden in Action. 

Christine heeft vakantieplannen en zou graag fietsen langs de knooppunten in Limburg. 
We konden haar zeker Fietsknoop aanbevelen: 

 

Een ideale app om te gebruiken maar uiteraard enkel bruikbaar om te fietsen via de 
knooppunten. Eddy zorgt nog voor een handleiding die op de blog zal geplaatst worden. 

Annemie informeerde wanneer de geplande sessies van RouteYou zouden doorgaan 
(voorziene data waren 16, 23 en 30 maart) doch er zijn nog geen nieuwe data. 

 



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 (kan niet op een tablet tenzij deze een telefoonkaart zou hebben). 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). Vanaf heden neem ik haar taak over. 

 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. 

 Doccle (al je facturen op één plaats). 

 

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). Ondertussen is dit 
gebeurd en is het door de moeilijke omstandigheden wellicht niet mogelijk om dit voor 
ons te voorzien. 

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 op onze eerste fysieke bijeenkomst een eenvoudige en gezonde 
app zal voorstellen! 

 

De volgende (digitale) bijeenkomsten gaan door op vrijdag 11 september, 16 
oktober, 13 november en 4 december om 9 uur.  

 
Willy Messiaen en Eddy Devos  


