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Apple Café’s 

Gebruikers van Apple toestellen kunnen op 28-03-2023 en 25-04-2023 om 

18:30u terecht in seniorenhuis Het Fonteintje Stationsstraat 7 Diepenbeek 

Op 28-03 geven Sonja & Ludo uitleg over de nieuwtjes in de Camera/Foto-app. Na 

de pauze is er tijd voor diverse vragen over iPhone en iPad. 

Gebruikers van alle andere Apple toestellen (vb. MacBook, Apple Watch enz…) 

kunnen op beide dagen ook met hun vragen terecht bij Piet Delsupehe. 

Op 25-04 zal Piet vóór de pauze het gebruik van de Apple Watch toelichten. 

Er is een drankje voorzien in de pauze. 

Breng uw toestellen en wachtwoorden mee. 

Toegangsprijs €2,5/persoon. 

 

GOED OM WETEN!!! 

Vanaf het najaar 2023 zullen er in het Fonteintje ook lessenreeksen en workshops 

voor Mac computers en andere Apple toestellen aangeboden worden.  

Hierover zal later meer te lezen zijn op de verschillende Diepenbeekse 

informatieplatformen.  

 

 

https://fonteintje-diepenbeek.be/
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Overzicht resterende  cursussen en cafe’s 2023 

De laatste cursus van het werkjaar 2022-2023 is de Android cursus die op 9 maart 

van start gaat. Enkel snelle beslissers kunnen daar nog een plaatsje vastkrijgen. 

Er kan ook nog altijd ingeschreven worden voor de vervolgcursus iPad. 

En misschien kan een of meer van de infonamiddagen die door Luc Stuvers gegeven 

worden nog wat extra kennis bijbrengen. Bekijk dus zeker ook dat aanbod nog. 

En tot slot gaan onze Cafe’s onverstoord verder tot eind april voor Apple en tot 

eind mei voor Android en Windows. We hopen op veel interesse met de afsluiting 

van ons werkjaar in zicht. 

Hierna het overzicht van de resterende computeractiviteiten in ’t Fonteintje: 

VN Cursus Lessen Lesg. Prijs Data Uur (*) 

14 iPad vervolg 3 Ludo 15 27 feb., 6 en 13 maa. 
Ma. van 18.30 - 

21.30 u. 
B 

15 Android 8 
Geert 

en 
Marijke 

40 
9, 16, 23 en 30 maa., 20 en 
27 maa., 4 en 11 apr. 

Do. van 18.30 - 
21.30 u. 

B 

Helpdesks 

  

Windows Café voor 
gevorderden 

  
Albert 
en Jan 

2,5 
Elke eerste donderdag van de 
maand van september tot mei 

Do. Van 13.30 - 
15.30 u. 

B 

  
Windows Café beginners   

Albert 
en Jan 

2,5 
Elke tweede donderdag van 
de maand van september tot 
mei 

Do. Van 13.30 - 
15.30 u. 

B 

  
Windows Vrij Café   

Albert 
en Jan 

Gra-
tis 

Elke derde donderdag van de 
maand van september tot mei 

Do. Van 13.30 - 
15.30 u. 

B 

  
Android Café 22 februari, 22 maart, 26 april en 24 mei S 

  
Apple Café 28 maart en 25 april S 

  

Infonamiddagen van 13:00 tot 16:00 uur - Luc Stuvers - Kostprijs: 2,5 EUR 

  17-04-2023 Wat is de Cloud en hoe gebruik je het S 

  03-05-2023 Verstand op het internet S 

  08-05-2023 Kopen en verkopen op het internet en hoe betalen S 

 
(*)       

 B: Beukenzaal – S 
      

 S: Sequoiazaal       

http://fonteintje-diepenbeek.be/
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Wanneer, waar en hoe inschrijven? 

Inschrijven kan aan het vrijetijdsloket in 

het gemeenschapscentrum ‘De Plak’, 

Servaasplein 14. Telefonisch reserveren 

kan via het nummer 011-49 19 00. 

Er kan ook online ingeschreven worden 

via de gemeentelijke website: 

https://diepenbeek.kwandoo.com/activity/indexNoCredit 

 

Je iPhone bedienen met veeggebaren – zo kan je navigeren met 

swipen (bijdrage van Ludo & Sonja) 

 

Ben je net overgestapt op een iPhone zonder een thuisknop? Dat is even wennen! 

In dit artikel lees je alles over de veeggebaren op je iPhone die het gebruik 

gemakkelijker maken. 

Nieuwere iPhone ’s hebben geen thuisknop meer 

Een tijdje terug heeft Apple het wiel opnieuw uitgevonden. Eerst werd de iPhone 

wereldberoemd door het simpele gebruik. Eén knop op de voorkant zorgde ervoor 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://diepenbeek.kwandoo.com/activity/indexNoCredit
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dat als je het niet meer snapte (of als je iPhone vastliep) je eenvoudig terug bij af 

kon beginnen. Deze thuisknop (later met Touch ID) bracht je altijd terug naar het 

thuisscherm. 

Vanaf de iPhone X verwijderde Apple deze knop en verving hem met veeggebaren. 

Daarnaast maakten de oude bekende veeggebaren plaats voor een nieuwe manier 

van swipen. Stap jij net over op een nieuwer telefoonmodel van Apple? In dit artikel 

lees je alles over hoe je je iPhone kan bedienen met swipen en veeggebaren. 

Dit zijn de vier handigste veeggebaren op je iPhone 

Je leest dit artikel natuurlijk om erachter te komen welke gebaren je allemaal op je 

iPhone kan uitvoeren. De volgende zes bewegingen zorgen ervoor dat het bedienen 

van je telefoon van Apple nóg soepeler gaat. De afbeeldingen zijn minimale 

weergaves van de veeggebaren. De cirkel betekent dat je het scherm moet 

aanraken, de pijl wijst naar waar je hem heen moet vegen (en moet loslaten). 

1. Swipe naar boven voor het beginscherm 

Om je iPhone te ontgrendelen heb je vanaf de iPhone X een simpel gebaar nodig. 

Eerst zorg je ervoor dat de telefoon jouw gezicht met Face ID herkent en vervolgens 

maak je een veeggebaar van onder naar boven. 

 

Dit is de belangrijkste van alle veeggebaren op je iPhone. Zit je in een app? Of moet 

je even snel naar een andere app? Deze swipe van beneden naar boven is eigenlijk 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://www.iphoned.nl/thema/touch-id/
https://www.iphoned.nl/thema/face-id/
https://www.iphoned.nl/wp-content/uploads/2022/08/veeggebaren-onder.jpg
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de vervanging van de thuisknop. Je kan altijd naar het beginscherm door omhoog 

te vegen vanaf de onderste rand van het scherm. 

2. Swipe naar boven en houd vast om de ‘appkiezer’ te openen 

Wil je een veeggebaar om snel te wisselen tussen apps? Dat doe je met de 

appkiezer. Op het bovenstaande plaatje staat hoe je deze moet activeren. Door 

vanuit de onderkant van het scherm (in welke app dan ook) iets hoger naar boven 

te vegen open je deze appkiezer. Let op: in tegenstelling tot veeggebaar nummer 1 

moet je je vinger op het scherm houden terwijl je veegt. Heb je dit nog nooit eerder 

gedaan, vergt het wat oefening. 

 

In deze ‘applade’ zie je welke apps je voor het laatst hebt gebruikt en kan je deze 

ook afsluiten. Dit doe je door een app vanuit de appkiezer naar boven te vegen. 

3. Zo open je het bedieningspaneel met een veeggebaar 

Door omlaag te vegen in de rechterbovenhoek van hert scherm van je iPhone kom 

je bij het bedieningspaneel. Via het bedieningspaneel krijg je direct toegang tot de 

dingen die je het vaakst doet. Hier kan je bluetooth of vliegtuigstand aan of uit 

zetten of bedien je eenvoudig een Apple TV met de Remote-knop. 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
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Als je te dicht bij het midden van de bovenkant van het scherm veegt, open je 

misschien per ongeluk het berichtencentrum in plaats van het bedieningspaneel. 

Veeg dus altijd zo rechts mogelijk om deze optie te openen. Je sluit het 

bedieningspaneel door ergens op het scherm omhoog te vegen of door op het 

scherm te tikken.  

4. Veeg van linksboven naar beneden om het ‘berichtencentrum’ te openen 

Je kan al je meldingen van alle apps lezen in het berichtencentrum. Ook voor deze 

optie is een veeggebaar beschikbaar. Je bereikt het berichtencentrum door vanuit 

de linkerbovenkant (tot het midden) van het scherm naar beneden te vegen. Op de 

onderstaande afbeelding zie je hoe. Als je vervolgens op een melding klikt, ga je 

naar de desbetreffende app. Je sluit het berichtencentrum op dezelfde manier als 

bij het bedieningspaneel: door ergens op het scherm omhoog te vegen of door 

‘gewoon’ op het scherm te tikken.  

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://www.iphoned.nl/wp-content/uploads/2022/08/rechts-naar-benee.jpg
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iPhone’s met Face ID (en dus zonder thuisknop) 

Niet elke iPhone bedien je uitsluitend via veeggebaren. Sommige iPhone’s hebben 

nog wel een thuisknop en dus ook Touch ID. De meest recente telefoon uit deze 

categorie is de iPhone SE 2022. Bovenstaande uitleg geldt dus alleen voor iPhone’s 

met Face ID en géén thuisknop. Dat zijn de iPhone X, iPhone XS, iPhone XS 

Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 

12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 

Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en de iPhone 14 

Pro Max. 

Bron: iPhoned 

 
 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-se-2022/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-x/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-xs/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-xs-max/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-xs-max/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-xr/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-11/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-11-pro/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-11-pro-max/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-12/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-12-pro/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-12-pro/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-12-pro-max/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-12-mini/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-13/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-13-pro/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-13-pro-max/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-13-pro-max/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-13-mini/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-14/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-14-plus/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-14-pro/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-14-pro-max/
https://www.iphoned.nl/apple/iphone-14-pro-max/
https://www.iphoned.nl/wp-content/uploads/2022/08/links-naar-benee.jpg

