
Digitale bijeenkomst tabletgebruikers 
(26/02/21) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Onze tweede bijeenkomst van het jaar konden we openen met vreugdevoller nieuws: 
Mieke Derez (centrumleidster van De Vlinder, die ons sinds de coronagolf opvolgde) is 
bevallen van een zoontje op 16 februari: Vic. Proficiat! 

Louise kon al melden dat onze volgende bijeenkomst van 19 maart niet zal kunnen 
doorgaan in het Spoor, maar andermaal digitaal. 

Op onderstaande foto kan je al merken dat hier en daar de kapper/kapster al vereerd 
werd met een bezoek. 

 

Tijdens de sessie van vorige keer hadden we vooral aandacht voor e-boeken en konden 
we ‘De ideale echtgenote’ gratis lezen (op computer, tablet, smartphone, e-reader) of 
beluisteren. Er waren drie inzendingen: 2 afbeeldingen en zelfs 1 filmpje (opgenomen 
tijdens de sneeuwweek). 

 

 



Filip heeft ons dan meegenomen in de ontdekking van de nieuw app van Radio 2. 
Je vindt zijn bijdrage daarover in bijlage. 

We deelden onze sessie op in 2 delen: in het eerste deel demonstreerde hij de vele 
mogelijkheden van de app. In het tweede deel heeft iedereen de app geïnstalleerd en 
heeft Filip ons samen begeleid om alles letterlijk in de vingers te krijgen. 

Jean-Pierre bracht ons op de hoogte dat we konden kijken wanneer we aan de beurt 
komen voor de priktest (als de vaccins geleverd worden natuurlijk). 
Op de website: www.hln.be klik je bovenaan op het vergrootglas en tik je in: priktest. 

 

Na de keuze voor het artikel ‘Doe de 
priktest’, krijg je het scherm hiernaast en als 
je geluk hebt kan je gratis inloggen. 

In het slechtste geval krijg je deze keuze 
niet en moet je inloggen met gegevens van 
HLN of VTMGo. 

Na het doorlopen van een aantal vragen, 
kreeg ik volgende conclusie: 

 

 

Volgende keer bekijken we hoe we grote bestanden kunnen doorsturen met 
Smash. De handleiding staat al op de blog. 

We hebben de volgende bijeenkomsten voor 2021 vastgelegd in de Raadszaal 
van het CC het Spoor: 19 maart (zeker digitaal), 23 april, 21 mei en 25 juni. 
Eventueel maken we verder gebruik van Praatbox/Jitsi Meet. 

 
Willy Messiaen en Eddy Devos  


