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’t Fonteintje On Tour 

Maandagvoormiddag 5 september wordt er bij ’t Fonteintje On Tour gefocust op 

het computeraanbod en het gebruik van tablets en smartphones. Wil je meer 

weten over het aanbod en hoe inschrijven spring dan gerust even binnen. 

Uiteraard is iedereen ook welkom op de volgende infomomenten op 6 en 9 

september respectievelijk in zaal De Kei (doelgroep spel en ontspanning) en het 

OC Lutselus (doelgroep talenkennis). 

 

Albert Claesen, meer dan 20 jaar lesgever in ‘t Fonteintje 

Af en toe moeten we ook wat minder goed nieuws brengen. Onze ‘Ouwe 

Getrouwe’ Albert heeft ons laten weten dat het lesgeven niet meer zo goed lukt 
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waardoor enkele cursussen die we nog aangekondigd hadden in ons e-mailkrantje 

van mei dit jaar op dit moment niet meer in het aanbod zijn opgenomen. We 

hebben het dan specifiek over Total Commander, Excel basis en Word basis.  

Zoals vermeld in ons krantje van augustus blijft Albert zich inzetten voor de 

begeleiding van de Windows Helpdesk en blijft hij ook nog onze webmaster voor 

de website. 

Gezocht: lesgever Office en Windows toepassingen 

Door het wegvallen van Albert als lesgever zien we ons verplicht om op zoek te 

gaan naar een nieuwe lesgever Office en Windows toepassingen. Kandidaten 

ouder dan 50 jaar en die daarbij over de nodige ervaring en kennis beschikken 

kunnen zich melden bij isabelle.smeers@diepenbeek.be . 

Overzicht cursussen 2022-2023 

Een overzicht van ons cursusprogramma kan bekeken worden in ons e-

mailkrantje van juni. Om te raadplegen klik  op de link hierna:  

https://fonteintje-diepenbeek.be/e-mailkrantje/06_juni.pdf 

Windows Helpdesk 

Vanaf dit werkjaar geldt er een nieuwe formule voor onze Windows Helpdesk. 

Voor informatie hierover verwijzen we naar onze website en/of het e-mailkrantje 

van augustus dat kan geraadpleegd worden via de link:  

https://fonteintje-diepenbeek.be/e-mailkrantje/08_augustus.pdf 

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: 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
mailto:isabelle.smeers@diepenbeek.be
https://fonteintje-diepenbeek.be/e-mailkrantje/06_juni.pdf
https://fonteintje-diepenbeek.be/e-mailkrantje/08_augustus.pdf
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https://diepenbeek.kwandoo.com/activity/indexNoCredit 

Windows 11 – Instelling standaard e-mailprogramma 

(Bijdrage van Albert) 

In Windows 11 is de instelling voor een standaard e-mailprogramma een beetje 

van plaats veranderd en niet meer zo dadelijk te vinden. 

Als je via Edge een website bezoekt en vandaaruit een e-mail wilt versturen, bv. 

naar de webmaster of een ander adres, dan zal je merken dat je standaard in de 

'Mail' van Windows terechtkomt en niet meer in het e-mailprogramma van jouw 

voorkeur. 

 

 
Dit kan echter naar keuze ingesteld worden via: 

 Klik op de startknop van Windows 11 

 Ga naar 'Instellingen' 

 Kik op 'Apps' 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
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Ga naar 'Standaard-apps' en klik op het pijltje

 

Typ in het zoekveldje 'Apps zoeken' het woord 'mail' en klik op het pijltje 

 

Ga naar 'MAILTO' en klik op het kleine pijltje 

 

Kies uit de aangeboden lijst het gewenste e-mailprogramma of installeer een 

naar keuze. 

Vink ook het vakje aan als je de gekozen app als standaard wilt gebruiken. 

Vergeet dan niet op [OK] te klikken! 😉 

 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
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Live Photos in- en uitschakelen doe je zo (bijdrage van Ludo & 
Sonja) 

 

Volg de stappen in deze tip om de geanimeerde Live Photos in- 

of uit te schakelen op je iPhone of iPad. Bespaar ruimte op je 

iPhone of animeer je foto's, de keuze is aan jou. 

Met Live Photos kun je de foto’s van de iPhone tot leven laten komen. Het maken 

van een Live Photo kan mooie resultaten opleveren, maar kan soms ook 

onhandig of overbodig zijn. 

In dit artikel lees je hoe je een Live Photos kunt uitschakelen en inschakelen. 

Live Photos uitschakelen 

Vind je de functie onnodig of wil je graag zo veel mogelijk uit je beschikbare 

opslagruimte halen? Dan kun je Live Photos uitschakelen. Dat kan per foto, maar 

je kunt de functie zo instellen dat het altijd uit staat. Je kunt het dan wel eenmalig 

inschakelen als je dat wil. 

Door onderstaande stappen uit te voeren kun je Live Photos permanent 

uitschakelen: 

1. Open de Camera-app. 

2. Tik bovenin op het ronde Live Photos-icoontje, zodat het symbool grijs 

wordt. 

3. Ga naar Instellingen > Camera. 

4. Tik op Bewaar instellingen. 

5. Zet de schakelaar bij Live Photo aan.(op groen) 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://www.iculture.nl/gids/live-photos/
https://www.iculture.nl/iphone/
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Door de schakelaar op groen te zetten zorg je ervoor dat de instelling voor Live 

Photos bewaard blijft. Je hoeft daardoor niet elke keer de Live Photo-functie in de 

Camera-app uit te tikken. Zet je hem in de Camera-app weer aan, dan blijft hij in 

het vervolg ook aan staat totdat je hem zelf uitzet. Voor eenmalig gebruik moet je 

het dus ook zelf uitschakelen zolang je de instellingen bewaart. 

Losse Live Photo uitschakelen 

Voor een losse foto wil je Live Photo misschien een keer uitschakelen. Dat kan 

snel via de Camera-app: 

1. Open de camera-app op je iPhone of iPad. 

2. Open de Live Photo die je wilt uitschakelen. 

3. Tik op Wijzig en vervolgens op de Live Photo-cirkel onderin. 

4. Tik bovenin op het gele balkje Live. Als het balkje geel is, is de Live Photo 

actief, is het grijs en doorgestreept, dan is het een normale foto. 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://s3-storage.textopus.nl/wp-content/uploads/2015/10/25133148/live-photo-uitschakelen.png
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Op dezelfde manier kun je het Live Photo-effect weer inschakelen. Het balkje 

wordt dan geel en de tekst LIVE verschijnt. 

De Live Photos-bediening lijkt dus grotendeels op die van een flitser of HDR-foto. 

Dit betekent ook dat je instellingen voor Live Photos actief blijven totdat je ze 

wijzigt. Als je voor een foto Live Photos in wilt schakelen, zul je het daarna dus 

handmatig even uit moeten zetten. Het in- of uitschakelen van Live Photos heeft 

overigens geen invloed op de foto’s die al in je filmrol staan.  

Live Photos kosten extra ruimte 

Met Live Photos neemt je iPhone of iPad automatisch de anderhalve seconde op 

voordat en nadat je op de sluiterknop drukt. Hier maakt Live Photos vervolgens 

een korte animatie van drie seconden van. Dit kost extra opslagruimte, namelijk 

zo’n 5 tot 6 MB. 

Je kunt als vuistregel nemen dat een Live Photo ongeveer dubbel zo groot is als 

een gewone foto. Je zult dus zelf moeten afwegen of het de ruimte waard is, wat 

waarschijnlijk samenhangt met de opslagcapaciteit van je iPhone of iPad. 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://www.iculture.nl/iphone/
https://www.iculture.nl/ipad/
https://www.iculture.nl/ipad/
https://s3-storage.textopus.nl/wp-content/uploads/2021/11/1310714/09104430/live-photo-uitschakelen.png
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Overigens worden je foto’s optioneel wel verkleind als je iCloud 

Fotobibliotheek gebruikt. Hiermee zal je iPhone een foto in lagere resolutie en 

zonder Live functionaliteit bewaren. Als je de foto opent wordt het gedownload 

om goed te bekijken. 

Bron: iCulture 

 

 

 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://www.iculture.nl/tips/icloud-fotobibliotheek-backup/
https://www.iculture.nl/tips/icloud-fotobibliotheek-backup/

