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Apple Café op 25 april 

 

Op 25 april om 18:30 uur gaat ons laatste Apple Café van het huidig werkjaar door 

in de Sequoiazaal van ’t Fonteintje. Behalve algemene informatie over AppleWatch 

en iPhone wordt er meer specifiek uitleg gegeven over het typische alarm dat Apple 

heeft voorzien bij een val, inclusief track and Trace. Interessant voor iedereen en 

zeker voor ouderen.  

• Prijs : € 2,50 (ter plaatse te betalen, consumptie inbegrepen) 
• Begeleiding: Sonja, Ludo en Piet 

Android Café op 26 april 

 

Op 26 april om 18:30 uur gaat dan weer ons voorlaatste Android Café door in de 

Beukenzaal.  

https://fonteintje-diepenbeek.be/


 
 Website: http://fonteintje-diepenbeek.be 

  
  

 

 

 
2 

 

  

• Prijs : € 2,50 (ter plaatse te betalen, consumptie inbegrepen) 
• Begeleiding: Paul, Marijke en bij gelegenheid Esther en Marleen 

Behalve het Apple en Android Café zijn er ook nog onze Windows Cafés die we in 

het verleden ook al uitvoerig belicht hebben. Alle informatie vind je overigens 

ook nog terug op onze webpagina: https://fonteintje-diepenbeek.be/computer/hd_windows.php.  

Door regelmatig aanwezig te zijn in onze Cafés blijf je helemaal up-to-date. Je 

leert er niet alleen nieuwe apps kennen voor je PC,  smartphone en/of tablet, je 

kan ook vragen stellen, mee naar oplossingen zoeken en tips uitwisselen. 

Als je wenst deel te nemen vergeet dan ook niet je toestel(en) mee te brengen 

naar ’t Fonteintje en zorg ook dat je alle nodige inloggegevens ter beschikking 

hebt. 

Tot slot herhalen we ook nog graag dat voor de inschrijfprijs van € 2,50 je ook nog 

een gratis consumptie krijgt. Geef toe, een beterkoop café vind je ‘uren in de 

omtrek’ niet meer. 

Overzicht 

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 26 april en 24 mei B 

  
Apple Café 25 april S 

  

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

  03-05-2023 Verstand op het internet S 

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

 
(*)       

 B: Beukenzaal 
      

 
 
 
  

S: Sequoiazaal 
 
 
       

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://fonteintje-diepenbeek.be/computer/hd_windows.php
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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 

 

Valdetectie gebruiken met Apple Watch (bijdrage van Piet) 

1 Valdetectie gebruiken met Apple Watch 

1.1.1 Als de Apple Watch 4 of nieuwer een val detecteert, kan deze een 
automatische verbinding maken met je familie, een goede kennis en de 
hulpdiensten en tegelijkertijd je exacte locatie meegeven: 

Wanneer je je Apple Watch draagt en je doet een plotse val, dan tikt deze op je pols, 

laat ze een alarmsignaal klinken en geeft ze een waarschuwing. Je kan dan kiezen 

om contact op te nemen met je familie, kennissen of hulpdiensten door op de 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://diepenbeek.kwandoo.com/activity/indexNoCredit
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Digital Crown te drukken of om de melding te sluiten door op 'Sluit' of op 'Alles 

goed' te tikken. 

Als de Apple Watch detecteert dat je beweegt, zal 

het apparaat wachten tot je op haar 

waarschuwing reageert en zal het nog niet 

onmiddellijk de hulpdiensten bellen. Na 

ongeveer een minuut niet bewogen te hebben, 

gaat de oproep automatisch geplaatst worden. 

Wanneer de oproep is beëindigd, stuurt je Watch 

een extra bericht naar je SOS-contactpersonen 

met je locatie, om hen te laten weten dat Apple 

Watch een harde val heeft gedetecteerd en de 

hulpdiensten heeft gebeld. Je Watch vindt je 

SOS-contactpersonen automatisch via je 

medische ID in je iPhone. 

Als je niet beweegt en er meerdere 

alarmnummers zijn in je land of regio, selecteert de Apple Watch automatisch één 

alarmnummer om te bellen. 

Als je een iPhone 14 of iPhone 14 Pro hebt, kunnen valdetectiemeldingen aan 

hulpdiensten worden doorgegeven door 'SOS-noodmelding via satelliet' wanneer 

je je buiten bereik van mobiele netwerken en wifi bevindt, maar op een plek waar 

wel 'SOS-noodmelding via satelliet' beschikbaar is. Meer informatie over 'SOS-

noodmelding via satelliet'. 

1.1.1.1 Een oproep plaatsen 

Om de hulpdiensten te bellen, verschuif je de schuifbalk 'Noodoproep' in de 

waarschuwing. 

1.1.1.2 Een gesprek stoppen dat je per ongeluk bent begonnen 

Als de oproep is gedaan, maar je hebt geen hulpdiensten nodig, hang dan niet op. 

Wacht tot een centralist opneemt en leg dan uit dat je geen hulp nodig hebt. Als je 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://support.apple.com/nl-nl/HT213426
https://support.apple.com/nl-nl/HT213426
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de hulpdiensten belt, kun je de oproep beëindigen wanneer het gesprek is 

afgelopen. 

1.1.1.3 Wat er gebeurt als de Apple Watch detecteert dat je ongeveer een minuut 
lang geen beweging hebt gemaakt 

Als de Apple Watch detecteert dat je ongeveer een minuut lang geen beweging 

hebt gemaakt, begint de aftelperiode van 30 seconden, terwijl heel merkbaar op je 

pols wordt getikt en er een alarmsignaal klinkt. Het alarmsignaal klinkt steeds 

harder, zodat jij of iemand in de omgeving het alarm goed kan horen. Als je de 

hulpdiensten niet wilt bellen, tik je op 'Annuleer'. Als de aftelperiode voorbij is, 

neemt je Apple Watch automatisch contact op met de hulpdiensten en je SOS-

contactpersonen. 

Wanneer de verbinding tot stand komt, speelt je Apple Watch een audiobericht af 

dat de hulpdiensten informeert dat je Apple Watch een harde val heeft 

gedetecteerd. Vervolgens wordt je huidige locatie doorgegeven in de vorm van 

breedte- en lengtecoördinaten. Als je eerder de instelling 'Deel tijdens noodoproep' 

hebt ingeschakeld onder je medische ID, wordt ook je medische ID automatisch met 

de hulpdiensten gedeeld. De eerste keer dat het bericht wordt afgespeeld, staat het 

geluid op zijn hardst. Het volume wordt daarna verlaagd, zodat jij, of iemand in de 

buurt, met de eerstehulpverleners kan spreken. Het bericht blijft afspelen totdat je 

op 'Stop opgenomen bericht' tikt of de oproep wordt beëindigd. 

Draagdetectie moet zijn ingeschakeld om je Watch de hulpdiensten automatisch te 

laten bellen: open de Instellingen-app op je Apple Watch, tik op 'Toegangscode' en 

controleer of 'Draagdetectie' is ingeschakeld. 

1.1.1.4 Wanneer vallen worden vastgelegd 

Vallen worden automatisch geregistreerd in de Gezondheid-app, tenzij je 

geantwoord hebt dat je niet bent gevallen wanneer je Apple Watch je hierom vroeg. 

Als je je valgeschiedenis wilt bekijken, open je de Gezondheid-app op je iPhone en 

tik je op het tabblad 'Gegevens'. Tik op 'Andere gegevens' en tik vervolgens op 

'Aantal keer gevallen'. 

 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
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1.1.1.5  

1.1.1.6 Valdetectie in- of uitschakelen 

• Open de Watch-app op de iPhone en tik op het tabblad 

'Mijn Watch'. 

• Tik op 'SOS-noodmelding'. 

• Schakel 'Valdetectie' in of uit. Als 'Valdetectie' is 

ingeschakeld, kun je 'Altijd ingeschakeld' of 'Ingeschakeld bij 

work-outs' selecteren. 

 

Als je bij de configuratie van je Apple Watch je leeftijd hebt 

opgegeven, of als je dat hebt gedaan in de Gezondheid-app, 

en je 55 jaar of ouder bent, wordt deze functie automatisch 

ingeschakeld. Controleer of je leeftijd correct wordt 

weergegeven in je medische ID en gezondheidsprofiel. 

Valdetectie is alleen beschikbaar voor personen van 18 jaar 

of ouder. 

 

De Apple Watch kan niet elke val detecteren. Intensieve activiteit kan door 

de Watch voor een val worden aangezien, waarna valdetectie wordt 

geactiveerd. 

 

1.1.1.7 Je medische ID instellen en SOS-contactpersonen toevoegen 

• Open Instellingen op je iPhone en tik vervolgens op 'Gezondheid' > 'Medische 
ID'. 

• Tik op 'Wijzig'. 

• Vul je geboortedatum en andere gezondheidsgegevens in. 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://support.apple.com/nl-nl/HT203037#setup
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• Je voegt een SOS-contactpersoon toe door te tikken op 
de knop 'Voeg toe'   onderaan 'SOS-contactpersonen'. 
Tik op een contact en geef vervolgens je relatie tot die 
persoon aan. 

• Om een SOS-contactpersoon te verwijderen, tik je op de 
knop 'Verwijder'   naast de contactpersoon en tik je 
vervolgens op 'Verwijder'. 

• Om je medische ID vanaf het toegangsscherm 
beschikbaar te maken, schakel je 'Toon bij vergrendeling' 
in. In noodsituaties wordt dan informatie gegeven aan 
mensen die te hulp schieten. Schakel 'Deel tijdens 
noodoproep' in om je medische ID met hulpdiensten te 
delen. Als je hulpdiensten belt of sms't met je iPhone of 
Apple Watch, wordt je medische ID automatisch met de 
hulpdiensten gedeeld. 

• Tik op 'Gereed'. 

 

Je kunt de hulpdiensten niet instellen als SOS-contactpersoon. 

 
 

uit Apple Support 

  

 

http://fonteintje-diepenbeek.be/

