
Bijeenkomst tabletgebruikers (25/06/21) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Vandaag onze 52ste fysieke bijeenkomst na 7 digitale versies (november-mei). 

We evalueerden onze Erfgoedapp en onze uitstap naar ‘Kortrijk: heropbouw na WOII’. 
Veel lawaai in de stad + vooraf de app en de uitstap downloaden en de oortjes testen. 
Het drankje achteraf en de babbel met elkaar deed iedereen ook veel deugd. 

Ondertussen zijn er in de app een drietal nieuwe tours:  

 ‘Streuvelen door Heule’ (wandeling van 7,3 km vertrekkende aan Heule plaats 
naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de geboorte van Stijn Streuvels in 
Heule) 

 ‘Vlassafari in de Leiestreek’ (fietstocht van 38 km vertrekkende van de markt 
van Ingelmunster. De tocht verloopt via de fietsknooppunten en je kan eventueel 
inpikken aan knooppunt 39 in Bavikhove of 34 in Kuurne) 

 ‘Waterhoekwandeling’ (een wandeling van 7,8 km met Avelgem als 
startplaats). 

Maar vandaag hielden we halt bij de nieuwe app: 

 

Zelf kon ik de app enkel installeren op mijn smartphone, niet op mijn tablets. 

Je vindt op vele plaatsen meer info erover: 

 www.covidsafe.be 
 https://radio2.be/index.php/artikels/zo-gebruik-je-de-covidsafe-app 
 www.mijngezondheid.belgie.be 
 … 

Er bestaan 3 verschillende soorten certificaten: 

 Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het 
COVID-19-virus 

 Met een testcertificaat kan je bewijzen dat je een COVID-19-test onderging 
waarvan het resultaat negatief was 



 Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19 na een 
eerdere positieve COVID-19-test 

Wie op reis wil naar het buitenland kijkt best ook eens op deze site om de maatregelen 
te kennen: https://reopen.europa.eu/nl 

Op de blog heeft Eddy al twee documenten geplaatst met een stappenplan om het 
Digitaal Covid Certificaat te kunnen afdrukken: www.bloggen.be/ggth 

Maar, als we zien hoe snel de maatregelen kunnen wijzigen (kijk vandaag maar naar 
Zuid-Spanje) dan is het misschien aangewezen om in ons eigen land op vakantie te 
gaan. Er bestaat daar zelfs al een woord voor: staycation. 

Tijdens deze week van het hartritme ontvingen sommigen een mail met de 
mogelijkheid om via een app je hartritme in kaart te laten brengen. Zelf heb ik deze app 
ruim 5 jaar geleden kunnen gebruiken. 
Je vindt meer info op de website: www.mijnhartritme.be. 

Als je het tabblad ‘Mijn hartritme 2021’ kiest, dan krijg je de mogelijkheid om de app 
Fibricheck gedurende 1 week (met 2 registraties per dag) gratis te gebruiken. 

 

Ondertussen probeerden we ook al een planning te maken voor de volgende 
bijeenkomsten:  

 Mobiele hotspot en Datumprikker in september 
 Google foto’s: foto’s in mappen steken in oktober 
 Pdf-document converteren naar een Word-document 
 Wachtwoordmanager zoals Keepass 
 … 

De volgende bijeenkomsten gaan door op vrijdag 3 september, 1 oktober, 26 
november en 10 december in de polyvalente zaal van de Parette.  

 
Willy Messiaen en Eddy Devos (een dank je wel aan de groep voor hun waardering en 
"onze fles") 

http://www.bloggen.be/ggth

