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Kerst- en nieuwjaarswensen 

 

Windows Vrij Café 

Tegenwoordig vind je allerlei "Repairshops", "EHBO's", "PC-dokters", 

"Digidokters", "Helpdesks", "Apple-café", "Android-café", "Windows-café",  enz. 

…, allemaal benamingen voor een welbepaalde groep mensen die eenzelfde doel 

hebben, nl.: mensen, met eenzelfde interessegebied, bij elkaar brengen en 

eventueel onderling helpen bij software-problemen. 

https://fonteintje-diepenbeek.be/
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We stellen vast dat de initiatieven voor tablets en smartphones veel respons 

krijgen (en dat is uiteraard goed) terwijl die voor pc’s, laptops, Windows en de 

Windows toepassingen veel minder goed scoren. Nochtans zijn wij ervan 

overtuigd dat nog veel medioren en senioren met pc en/of laptop werken en daar 

ook geregeld behoefte is aan ondersteuning. Misschien is de drempelvrees voor 

deze laatste groep nog wat te groot en moeten we bekijken hoe we die kunnen 

verlagen. 

Deze terugval is ook onze vaste 

begeleiders Jan en Albert niet ontgaan. 

Zij hebben ook vastgesteld dat door de 

sterke opkomst van tablets en 

smartphones, onze senioren (+50), die 

nog een PC of laptop hebben,  in de 

vergeethoek dreigen te geraken. Ook zij 

zoeken naar uiteraard naar nieuwe 

ideeën om deze groep een mogelijkheid 

te bieden om gezellig samen te komen. 

De nieuwe term en vorm van een 'Windows Vrij Café', dat in de namiddag en in 

het Fonteintje doorgaat, biedt hiervoor misschien een mogelijkheid. 

Vandaar hun oproep: 

Ben je boven de 50 maar nog jong genoeg van hart en geest en speel of werk je 

nog graag met een computer of laptop met een Windows besturingssysteem? 

Misschien is dit dan iets voor jullie? 

In onze 'jongen tijd' was dat meestal een onderdeel van een doodgewone 

computerclub. 

In deze moderne tijden komen veel clubs in een vergeethoek terecht, hieronder 

zeker ook de computerclubs. Wel zijn er nog senioren te vinden die hun 

ervaringen over bepaalde onderwerpen ten dienste willen stellen van een groep 

met gelijke interesses. 

Er is in het Fonteintje alvast een nieuwe groep die hieraan wil voldoen, nl.: het 

(echte 😉) "Windows-café". 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
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(Zie: Fonteintje Diepenbeek, Ontmoetingshuis voor 50-plussers (fonteintje-

diepenbeek.be)) 

Onlangs is dit Windows-café gestart met de vermelding dat er gratis vrije toegang 

is voor iedere 50-plusser die problemen heeft met zijn/haar computer of laptop 

en eventueel iets wil drinken tegen zeer 'pensioenvriendelijke' prijzen. 

Door de benaming "Café" kwam bij ons de gedachte: "Waarom zouden de opties 

helpdesk en computerclub niet gecombineerd kunnen worden?".  

Terwijl wij (Jan en Albert), eventueel bij voorrang, mensen met problemen 

proberen verder te helpen (wij doen dit al ongeveer 20 jaar in het Fonteintje), 

zouden andere aanwezigen daar misschien ook ideeën of tips kunnen uit 

meepikken.  

Het café-gedeelte kan dan zorgen voor mogelijke contacten met anderen die 

gelijkaardige interesses hebben wat betreft programmeren of toepassingen. 

Enkele voorbeelden: 

1. Iemand heeft interessante toepassingen ontworpen voor Office-

programma's (Access, Excel, PowerPoint, Publisher, Word, …) of websites 

gebouwd en wil deze tonen of hierover problemen bespreken of ideeën 

uitwisselen. 

2. Het zou goed kunnen dat er meerdere liefhebbers zijn van bv. stambomen 

die hun gelijklopende programma's (met problemen) kunnen bespreken en 

via het 'helpdesk'-element hun probleem kunnen voorleggen aan andere 

verzamelaars.  

3. Het zou ook zeer interessant kunnen zijn dat bepaalde personen speciale 

programma's of hardware gebruiken of zelf ontwikkeld hebben voor een 

toepassing die voor anderen nog onbekend zijn of waarover ze ideeën 

en/of gegevens willen uitwisselen. 

Enkele voorbeelden: scannen van oude negatieven, foto's, dia's, boeken, 

enz. … 

4. Tegenwoordig wordt er veel geëxperimenteerd en gewerkt met 3D-printing 

en lasertechnieken waarvoor verschillende softwareprogramma's gebruikt 

worden. Hierbij denken wij bijvoorbeeld ook aan de 2D- en 3D-

tekenprogramma's. 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://fonteintje-diepenbeek.be/computer/hd_windows.php
https://fonteintje-diepenbeek.be/computer/hd_windows.php
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Heeft er iemand van jullie een idee, voorstel of gelijk welke vraag in verband met 

dit 'Windows Vrij Café', gelieve dan volledig vrijblijvend contact op te nemen via 

ons e-mailadres: 

helpdesk_windows@fonteintje-diepenbeek.be met als onderwerp "idee-

Windows Vrij Café" 

Hoopvol uitkijkend naar reacties: 

Jan en Albert 

Overzicht vanaf januari 2023 

VN Cursus Lessen Lesg. Prijs Data Uur (*) 

9 Android 8 
Paul en 
Marijke 

40 
5, 12, 19 en 26 jan., 2, 9, 16 
en 23 feb. 

Wo. van 18.30 - 
21.30 u. 

B 

10 iPad basis 5 Ludo 25 16, 23, 30 jan., 6 en 13 feb. 
Ma. van 18.30 - 

21.30 u. 
B 

11 Windows 10 10 Jan 50 
17, 24 en 31 jan., 7, 14 en 28 
feb., 7, 14, 21 en 28 maa. 

Di. van 9 - 12 u. B 

12 iPhone 9 Sonja 45 
19 en 26 jan., 2, 9 en 16 feb., 
2, 9, 16 en 23 maa. 

Do. van 18.30 - 
21.30 u. 

S 

13 Fotoalbums maken  2 Julien 10 15 en 22 feb. 
Wo. van 9 - 12 

u. 
B 

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

21.30 u. 
B 

15 Android 8 
Paul 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 28 sept., 26 okt., 23 nov., 25 jan., 22 febr., 22 maa., 26 apr., 24 mei S 

  
Apple Café 28 maa., 12 jan. S 

  

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

  16-01-2023 Wat is Phishing? Hoe herken ik valse mails en berichten S 

  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 

 

(*) 
      

http://fonteintje-diepenbeek.be/
mailto:helpdesk_windows@fonteintje-diepenbeek.be
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B: Beukenzaal       

 

S: Sequoiazaal 

      

 

E: Eikenzaal 

       

 

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 

 

Zo maak je portretfoto’s op de iPhone met diepte-effect 

(bijdrage van Ludo & Sonja) 

De portretmodus op de iPhone zorgt ervoor dat je mooie 

portretfoto's met diepte-effect kunt maken. Je hebt hiervoor 

een recente iPhone nodig, maar wat is er precies mogelijk op 

jouw toestel? Deze tip legt uit hoe je mooie portretten kunt 

maken met de portretmodus. 

Portretfoto’s maken met de iPhone 

Op veel iPhone-modellen kun je gebruikmaken van de portretmodus en het 

diepte-effect. Dankzij de geavanceerde camera’s is het mogelijk om portretten en 

andere foto’s meer diepte te geven, waarbij de achtergrond wordt vervaagd. Hoe 

werkt het precies en wat kun je ermee? Dat lees je in deze tip!  

Portretmodus op de iPhone: zo werkt het 

In de portretmodus gebruikt de iPhone (op de meeste toestellen) meerdere 

camera’s om onderscheid te maken tussen de voorgrond en de achtergrond. In 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://diepenbeek.kwandoo.com/activity/indexNoCredit
https://www.iculture.nl/iphone/
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veel gevallen is dit een combinatie van de groothoeklens en de telefotolens, maar 

het kan een combi zijn van de ultragroothoeklens en de gewone groothoeklens. 

De persoon op de voorgrond blijft scherp, terwijl de achtergrond wordt vervaagd. 

Hierdoor ontstaat een soort bokeh-effect, waar je normaal gesproken een veel 

duurdere DSLR-camera voor nodig hebt. Behalve de geavanceerde camera’s, 

gebruikt de iPhone ook de krachtige chip en Neural Engine om de portretfoto’s 

mogelijk te maken. Met slimme algoritmes wordt de achtergrond onderscheiden 

van de persoon op de voorgrond, om zo het effect mogelijk te maken. 

Op toestellen met TrueDepth-camera en de iPhone SE 2020 kun je ook 

portretfoto’s maken in de selfiestand. 

Op welke toestellen werkt de Portretmodus? 

De iPhone 7 Plus was de eerste iPhone waarmee het maken van portretten met 

diepte-effect mogelijk was. Alle nieuwere toestellen bieden de mogelijkheid om 

portretten te maken. De Portretmodus is dus beschikbaar op de volgende 

modellen: 

 iPhone X en nieuwer 

 iPhone SE 2020 

 iPhone 8 Plus 

 iPhone 7 Plus 

 Er is ook een aantal iPads met ondersteuning voor de portretmodus, maar 

alleen bij de selfiecamera: 

 11-inch iPad Pro (alle generaties) 

 12,9-inch iPad Pro (3e generatie en nieuwer) 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://www.iculture.nl/tips/bokeh-iphone-camera/
https://www.iculture.nl/uitleg/truedepth/
https://www.iculture.nl/iphone/iphone-se-2020/
https://www.iculture.nl/iphone/iphone-7-plus/
https://www.iculture.nl/iphone/
https://www.iculture.nl/iphone/iphone-x/
https://www.iculture.nl/iphone/iphone-se-2020/
https://www.iculture.nl/iphone/iphone-8-plus/
https://www.iculture.nl/iphone/iphone-7-plus/
https://www.iculture.nl/ipad/
https://www.iculture.nl/ipad/ipad-pro/
https://www.iculture.nl/ipad/ipad-pro/
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Als jouw iPhone de portretmodus ondersteunt, wil dat niet zeggen dat je alle 

mogelijkheden hebt. Er zijn namelijk kleine verschillen tussen de onderlinge 

toestellen. Zo kunnen alleen de modellen met LiDAR Scanner een portretfoto 

maken in het donker. Ook kan niet elke iPhone de portretmodus gebruiken voor 

het fotograferen van dieren of voorwerpen. 

Wat kun je zoal met diepte-effect fotograferen? 

Portretmodus is niet alleen geschikt voor het fotograferen van mensen. Je kunt er 

ook dieren, planten en voorwerpen mee fotograferen, afhankelijk van het model 

iPhone dat je gebruikt. Belangrijk is wel dat er één voorwerp duidelijk op de 

voorgrond staat, bijvoorbeeld een mens, hond of koffiemok. Bij grillige vormen 

zoals een bos bloemen of een wild kapsel is het resultaat minder mooi. Ook bij 

een drukke achtergrond kan het effect minder mooi worden. Je moet dus even 

experimenteren om erachter te komen of de portretstand wel geschikt is voor het 

object dat je wilt fotograferen. 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://s3-storage.textopus.nl/wp-content/uploads/2019/11/1228649/21111341/portretmodus-iphone.jpg


 
 Website: http://fonteintje-diepenbeek.be 

  
  

 

  
8 

 

  

 

Bij het fotograferen van een landschap of stadsgezicht zul je meestal geen 

portretmodus gebruiken, tenzij je één object scherp op de voorgrond wilt 

hebben. De lichtjes op de achtergrond zullen dan worden vervaagd. 

Zo gebruik je de portretstand op de iPhone 

Heb je een geschikte iPhone dan maak je eenvoudig een foto met diepte-effect: 

1. Ga je naar de Camera-app op je iPhone. 

2. Blader naar de stand Portret. 

3. Zorg dat je op de juiste afstand staat en dat de belichting goed is. De 

iPhone geeft aanwijzingen of je dichtbij genoeg staat. Omdat soms de 

telefotolens wordt gebruikt, staat de persoon mogelijk dichter bij dan met 

de normale cameralens. Je zult daarom misschien een paar stappen 

achteruit moeten doen. 

4. Zodra je de gele balk ‘Natuurlijk licht’ in beeld ziet (of een van de andere 

varianten van Portretbelichting), kun je op de sluiterknop drukken. 

5. Je ziet realtime hoe de foto zal worden, dus je kunt eventueel nog wat 

dichterbij of verder weg gaan staan. 

6. Tik eventueel op de persoon of op het object om de focus goed te krijgen 

en pas eventueel de helderheid aan. Daarna maak je de foto. 

Het effect werkt vaak meteen goed, maar als je meer vervaging wilt zul je voor 

meer diepte moeten zorgen. Dit doe je door meer afstand te creëren tussen het 

voorwerp en de achtergrond. Hoe dichter je bij het voorwerp komt, hoe meer de 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://www.iculture.nl/tips/portretbelichting/
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achtergrond zal worden vervaagd. Staat iemand vlak voor een muur, dan zal het 

diepte-effect nauwelijk zichtbaar zijn. 

 

Het effect werkt bovendien het beste als het voorwerp goed is belicht. Bij een te 

lichte achtergrond zal de achtergrond alsnog alle aandacht vragen. Op de iPhone 

12 Pro en iPhone 12 Pro Max kun je ook met de nachtmodus een portretfoto 

maken dankzij de LiDAR Scanner. 

Selfie maken met portretmodus 

Met de iPhone X en nieuwer kunt je ook selfies in de portretmodus maken. Dit 

doe je als volgt: 

1. Open de Camera-app. 

2. Ga naar de portretmodus en wissel naar de selfiecamera. 

3. Houd de iPhone voor je gezicht. 

4. Maak een selfie met de sluiterknop of een van de volumeknoppen. 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://www.iculture.nl/iphone/iphone-12-pro/
https://www.iculture.nl/iphone/iphone-12-pro/
https://www.iculture.nl/iphone/iphone-12-pro-max/
https://www.iculture.nl/iphone/iphone-x/
https://s3-storage.textopus.nl/wp-content/uploads/2019/11/1228653/21112612/portretten-maken-iphone.jpg
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Portreteffect wijzigen van een foto 

Bij de meeste portretfoto’s zul je gebruik maken van de instelling Natuurlijk licht. 

Je hoeft hiervoor niets te doen: deze instelling wordt automatisch gekozen zodra 

je naar de portretmodus gaat. Op modellen die dit ondersteunen kun je achteraf 

nog de positie en de intensiteit van het portreteffect aanpassen. Je kunt de 

achtergrond dan scherper of waziger maken. 

Zo werkt het: 

1. Open de Camera-app en ga naar de portretmodus. 

2. Tik op de portretregelknop bovenin het scherm. Je herkent deze aan de f. 

3. Onder het kader zie je de schuifknop voor het portreteffect. 

4. Schuif de knop naar rechts of links om de sterkte van het effect te wijzigen. 

5. Tik op de sluiterknop om de foto te maken. 

Nadat je een foto hebt gemaakt in de portretmodus op de iPhone, kun je in de 

Foto’s-app ook de sterkte van het portreteffect aanpassen. Hiervoor open je een 

foto en tik je op Wijzig. Kies een van de portreteffecten en onderin het scherm 

verschijnt een balk waarmee je de sterkte van het effect kunt aanpassen. 

 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://s3-storage.textopus.nl/wp-content/uploads/2019/11/1228654/21112625/portretmodus-iphone-2.jpg
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Portretmodus verwijderen op een foto 

Je kunt nadat je een portretfoto gemaakt hebt, het effect eenvoudig uitschakelen. 

Dit werkt als volgt: 

1. Open de portretfoto. 

2. Tik op de optie Wijzig. 

3. Bovenaan staat in het geel aangegeven hoe de foto gemaakt is, 

bijvoorbeeld Portret. Tik hierop om het effect uit te schakelen. 

4. Tik op Gereed om de wijziging op te slaan. 

Wil je het effect toch weer inschakelen, dan volg je bovenstaande stappen weer 

en zorg je ervoor dat de optie weer geel gekleurd is. 

 

Bron: iCulture 
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