
Digitale bijeenkomst tabletgebruikers 
(23/04/21) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Op onze maandelijkse bijeenkomst ontbraken enkele vaste klanten vaak om medische 
reden (vaccinatie). 

Louise bracht ons niet direct hoopvol nieuws want alle infrastructuur van de stad blijft 
dicht tot het einde van de maand mei. 

 

De vorige keer had Eddy ons laten proeven van Smash en stuurde hij ons ook via dit 
kanaal een goocheltrucje door. Annemie en Willy konden de goochelaar ontmaskeren. 

Lucas, Marie-Christine en Willy hebben Smash gebruikt om een bestand door te sturen. 
We konden het filmpje van Lucas bekijken (ja een kort broekje aandoen is niet zo 
gemakkelijk). 

Er werden ook een aantal receptjes gemaakt uit de kook-app van Zeker Gezond: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jammer dat we niet fysiek konden samenkomen want dan hadden we toch al kunnen 
proeven (er was blijkbaar al een ‘voorproever’ bij de koekjes!). 

Tijd nu om een nieuwe app te ontdekken die Laurent heeft voorgesteld. 

De geïnstalleerde app krijgt de naam ‘Cooking’ maar als je hem wil vinden in de Play 
Store dan draagt hij daar de naam ‘Recepten en Gezond Koken’. 

 

In bijlage de handleiding voor het gebruik van de app. 

Omdat we nog wat tijd over hadden, stelde ik een ‘Zwitsers zakmes’-app voor: Army 
Knife for Android. 

 

 



Deze app bevat een aantal kleine hulpmiddelen: een eenheden converter, een kompas 
(magnetometer vereist), een waterpas (eerst kalibreren!), een rekenmachine, een 
stopwatch, een timer, een vergrootglas, een spiegel (camera aan de voorkant vereist), 
een liniaal (controleer even of die correct is) en een zaklamp. 

 

Enkele voorbeelden: 

 

 

We hebben de volgende bijeenkomsten voor 2021 vastgelegd in de Raadszaal 
van het CC het Spoor: 21 mei en 25 juni. 
Op 21 mei maken we al zeker verder gebruik van Praatbox/Jitsi Meet. 

 
Ik paste ondertussen de handleiding aan voor dit platform nadat zowel de 
webversie als de app enkele wijzigingen onderging. 

 
Willy Messiaen en Eddy Devos  


