
Bijeenkomst tabletgebruikers (11/09/20) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Vandaag onze eerste bijeenkomst na ruim 6 maanden en we konden rekenen op een 
kleinere groep belangstellenden. 

Louise Desloovere (centrumleidster Parette) overliep met ons de afspraken die we 
dienen te respecteren tijdens onze bijeenkomst. 

We zijn zeker verheugd dat het zorgbedrijf (en vooral Mieke Derez, centrumleidster van 
de Vlinder) een oplossing heeft gezocht en gevonden om ons samen te brengen. De 
polyvalente zaal in de Parette is nog steeds niet beschikbaar en dus komen we tot het 
einde van het jaar 2020 samen in de Raadszaal van het CC het Spoor. 

Eddy en Roos waren afwezig wegens de uitvaart van Wilfried Demeyere. 
Wilfried volgde samen met ‘de starters’ de Androidcursus smartphone 
met Johan De Schrijver en was ook vaak aanwezig op onze maandelijkse 
bijeenkomsten in de beginjaren. Onze innige deelneming aan de familie. 

We zijn nadien begonnen met de verslagen en opdrachten van de vorige 
maanden te bekijken. 

Google Arts & Culture waarbij we virtueel een museum konden bezoeken, een selfie 
nemen en kijken op welk schilderij we terug te vinden zijn, een selfie nemen en een 
schilder vragen om ons portret te schilderen,… 

Ik had ook een foto verspreid waarop ik Tom Boonen kon verslaan in de (virtuele) spurt. 
Vraag was: waar werd deze foto genomen?  

Na de strategie om dit te vinden (locatiegegevens), had ik ook mijn handdoek gelegd op 
het strand (plaatsje moest je reserveren, volgens Tommelein) en nu wisten de meesten 
mij terug te vinden tijdens de snikhete zomerdagen! En nee, het was niet op het 
naaktstrand van Bredene (dat was trouwens gesloten! – zou er meer infectiegevaar zijn 
als je in je blootje rondloopt?). 

Op vraag van Christine had Eddy ook een handleiding gemaakt voor Fietsknoop. Een 
app voor de smartphone om onze fietstochten via de knooppunten te begeleiden. 

Zelf had ik dan nog promotie gemaakt voor de ErfgoedApp die we al 2 maal gebruikt 
hadden: ‘In het spoor van de oorlog in Harelbeke’ en de tentoonstelling ‘Vamos 
Vacaturos’ (zowel in de Vlinder als in de Parette). Ik had nu voorgesteld: ‘Vlassafari voor 
gezinnen – 22km langs b(l)oeiende vlasvelden en vlasrelicten in de regio Kortrijk’. Ik 
kan getuigen dat het zeker de moeite waard was! 



Tijd om ons te verdiepen in de praatbox/jitsy meet. Filip stond daarbij stand-by van 
bij hem thuis (waarvoor dank). Ik had gedacht dat zonder externe deelgenoot onze 
videobijeenkomst zou eindigen in een fluittoon. 

Praatbox.be is de website die enkel bruikbaar is op een laptop (best via Chrome). Het 
heeft dus geen zin om op je tablet of smartphone naar deze website te surfen! 

Met onze tablet moeten we de app Jitsy Meet installeren!!! 

Zowel Eddy als ikzelf hadden al een handleiding gemaakt die werd doorgestuurd en ook 
terug te vinden is op de blog: www.bloggen.be/ggth 

We hebben vastgesteld dat op het kleinere scherm van een tablet vaak niet alle 
deelnemers op 1 scherm te zien zijn en je dus moet scrollen.  
Wie al een videoconferentie heeft bijgewoond, weet dat er ook afspraken dienen 
gemaakt te worden om alles vlot te laten verlopen. Die vind je allemaal terug op de 
eerder gemaakte handleidingen. 

We zijn ook even blijven stilstaan bij het wetenschappelijk werk en hopen dat er snel 
een goed werkend vaccin zal zijn. Anderzijds maakt men ook, in afwachting, werk van 
een Corona tracing app. De Nederlandse app is al klaar doch nog niet bruikbaar omdat 
hun wetgeving nog moet aangepast worden. 
Ook in ons land maakt men er werk van. In de ochtendradio van Radio 2 had inspecteur 
Sven Pichal het daarover. Je vindt alvast alle info op de website: 
https://radio2.be/de-inspecteur/de-corona-tracing-app-is-bijna-klaar-dit-mag-je-ervan-
verwachten? 

Het is dus een app voor de smartphone die werkt op bluetooth en eigenlijk maar 
bruikbaar en zinvol is als iedereen een smartphone bij zich draagt, de app installeert en 
bluetooth aan legt (en eigenlijk is bluetooth nog een te sterke verbinding zoals je in het 
artikel kunt lezen). 

Eindconclusie: zo’n app wordt niet dé mirakeloplossing. Het is een extra maatregel 
in het hele pakket van maatregelen. Het blijft sowieso belangrijk om afstand te houden, 
te zorgen voor een goede hygiëne, de bubbel te respecteren, een mondmasker te 
dragen, te testen…   
Maar als je jezelf en anderen wil helpen in de strijd tegen het virus, kan de app wel een 
heel handig hulpmiddel zijn.   

Nog een persoonlijke tip: de locatie op mijn smartphone ligt bij mij constant aan. Op die 
manier kan ik steeds via mijn toestel te weten komen waar ik overal geweest ben! 

Via de pers werd dit bericht dan nog de wereld ingestuurd op 10 september: 

De lancering van de app voor contactopsporing wordt met een week uitgesteld. De 
ontwikkelaars wachten nog op een advies van Europa waardoor het proces vertraging 
oploopt. Dat bevestigt Karin Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing 
donderdag. “Het is de bedoeling dat de Belgische app ook zal kunnen ‘communiceren’ 
met bijvoorbeeld de Nederlandse en de Duitse app, maar daarover moet Europa zich 
dus nog buigen”, klinkt het. 

Moykens benadrukt dat de laatste fase van de ontwikkeling, is afgerond. Met de 
feedback van 80 testpersonen wordt nu een finale, officiële versie ontwikkeld. Die zal 

http://www.bloggen.be/ggth
https://radio2.be/de-inspecteur/de-corona-tracing-app-is-bijna-klaar-dit-mag-je-ervan-verwachten?


getest worden door zowat 10.000 mensen. “We hebben aan elke regio gevraagd om 
daarvoor vrijwilligers te zoeken, die de app dus in ‘real time’ zullen gebruiken”, aldus 
Moykens. “Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuispersoneel, politiediensten of 
medewerkers van supermarktketens.” 

Normaal moest deze testfase de komende week plaatsvinden, maar de ontwikkelaars 
van de app wachten nog op een advies van Europa. “De bedoeling is om de Belgische 
app ook te laten ‘communiceren’ met andere apps die al gebruikt worden, bijvoorbeeld 
de Nederlandse, Duitse of Italiaanse. Dat is handig voor bijvoorbeeld vakantiegangers 
en grensarbeiders”, gaat Moykens verder. “We hebben Europa dan ook om advies 
gevraagd, maar de uitspraak daarover volgt pas op 17 september. Pas dan kan de 
testfase, die tien dagen zal duren, van start gaan. Als alles goed gaat zal de app dus 
voor het grote publiek beschikbaar zijn in de week van 28 september.” 

De app voor contactopsporing is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan en zal bijhouden met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. Op het 
moment dat een dokter een besmetting vaststelt, krijgt de gebruiker een code om in te 
geven in de app. Die stuurt dan een melding naar iedereen die in de buurt van de 
besmette patiënt is geweest. Die mensen moeten dan op hun beurt contact opnemen 
met een arts. (Bron: Het Nieuwsblad) 

Filip bezorgde mij interessante info over: 

De Week van de Geletterdheid (van 7 tot 11 september 2020) 

Spring je mee op de digitale trein? Wij helpen je graag! 

De digitale trein reed al razendsnel. Maar door de coronacrisis zijn we allemaal, 
noodgedwongen, nog een versnelling hoger geschakeld. Plots verloopt alles nog meer 
digitaal: ons sociale leven, het schoolwerk van de kinderen, voor veel mensen het werk. 
Ook de dienstverlening van steden en gemeenten is grotendeels digitaal: e-loketten, 
online reservaties, online aanvragen van officiële documenten, …  

Geen eenvoudige opdracht voor iedereen. Want 32% van de Belgische burgers heeft 
zwakke digitale vaardigheden en 8% van de bevolking gebruikt het internet niet. Zo 
lopen 4 burgers op 10 risico op digitale uitsluiting. En digitaal uitgesloten zijn betekent 
ook sociaal uitgesloten zijn in onze digitaliserende maatschappij. (www.ikbenmee.be) 

In dit verband hebben een aantal organisaties, waaronder Seniornet Vlaanderen, een 
open brief gestuurd naar de diverse overheden met als titel: Internet als basisrecht. 

Op het einde van onze bijeenkomst werd ik dan nog verrast door een mooie attentie. Ik 
wil jullie daarvoor van harte danken. Een zeer mooie tekst van de ‘5G-club’ die ik echter 
nu nog niet wil verklappen omdat Eddy pas de volgende maand aanwezig kan zijn. 
Jammer dat we dit niet konden vieren met een receptie en middagmaal samen maar 
uitgesteld is niet afgesteld! 

 

De volgende (digitale) bijeenkomsten gaan door op vrijdag 16 oktober, 13 
november en 4 december om 9 uur in de Raadszaal van het CC het Spoor (of bij 
een nieuwe uitbraak eventueel digitaal van bij je thuis).  

 
Willy Messiaen en Eddy Devos  

http://www.ikbenmee.be

