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20 jaar E-mailkrantje 

Wie geïnteresseerd is in de historiek van ’t Fonteintje kan daar meer over te 

weten komen via onze website onder de rubriek ‘Info’. Via deze link kan je er snel 

even naar toe: https://fonteintje-diepenbeek.be/home/historiek.php 

In de historiek lezen we dat vanaf begin jaren 2000 de eerste computerlessen in 

het cursusaanbod werden opgenomen.  

Dankzij onze webmaster Albert Claesen heb ik wat kunnen grasduinen tussen de 

eerste verslagen van onze computerwerkgroep, toen nog Senioren-Computerclub 

genoemd en de verslagen van de programmatieraad ‘t Fonteintje.  

Het verslag van de programmatieraad van 26 maart 2001 was volledig gewijd aan 

‘computeren’. Het verslag van de eerste bijeenkomst van de Senioren-

Computerclub dateert evenwel pas van 13 maart 2003, binnenkort 20 jaar 

geleden dus. 

Ook het eerste e-

mailkrantje viert dit 

jaar nog zijn 20ste 

verjaardag want op 5 

juni 2003 werd het 

eerste krantje door 

onze lesgever Julien 

Borgions opgemaakt 

en per e-mail 

doorgestuurd naar 

de cursisten.  

https://fonteintje-diepenbeek.be/
https://fonteintje-diepenbeek.be/home/historiek.php
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Later werd de opmaak van het krantje overgenomen door Maria Dietvorst en 

vanaf midden 2015 door mijzelf als nieuwe voorzitter. 

Albert heeft enkele weken terug alle nog beschikbare krantjes vanaf 2003 op onze 

website geplaatst. Wie nieuwsgierig is naar wat er in onze pioniersperiode 

gepubliceerd werd kan altijd ons archief raadplegen. 

https://fonteintje-diepenbeek.be/e-mailkrantje/archief.php 

Overzicht cursussen vanaf januari 2023 

VN Cursus Lessen Lesg. Prijs Data Uur (*) 

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 22 febr., 22 maa., 26 apr., 24 mei S 

  
Apple Café 28 maa., 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: Sequoiazaal       

 E: Eikenzaal       

 

 

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 

 

Deze functie op iPhone redt leven (bijdrage van Ludo & Sonja) 

 
 
Een skiër heeft zijn leven te danken aan de SOS-noodmelding op zijn iPhone. In dit 
artikel lees je alles over het voorval en hoe jij deze functie activeert in geval van 
nood. 
SOS-noodmelding toont locatie van gevallen skiër 
Een skiër in Zermatt, Zwitserland heeft zijn leven te danken aan een functie op 
zijn iPhone. 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
https://diepenbeek.kwandoo.com/activity/indexNoCredit
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Nadat hij in zijn eentje van een gletsjer afdaalde, belandde hij in een spleet vijf 
meter onder het ijs. Deze was ondergesneeuwd en dus tamelijk onzichtbaar. 
Zonder de SOS-noodmelding functie op zijn iPhone had hij dit filmische verhaal 
niet meer kunnen navertellen. 
Omdat de skiër meters onder de sneeuw zat, kon hij niet veel bewegen. Gelukkig 
kon hij zijn iPhone, die nog maar 3 procent aan batterij had, wel uit zijn zak 
pakken. Via de SOSnoodmelding belde hij de hulpdiensten. 
 

 
 
De functie stuurde tegelijkertijd met de oproep, een sms naar de reddingsbrigade 
over de locatie van het ongeval. Daardoor konden de reddingswerkers hem snel 
vinden, uit de gletsjerkloof trekken en naar het ziekenhuis brengen. De skiër 
bedankte naast de hulpdiensten ook Apple vanwege deze handige functie. Lees 
hier hoe jij deze functie kan activeren in geval van nood! 
Zo verstuur je een SOS-noodmelding op je iPhone 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
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Natuurlijk hopen we dat je deze functie nooit hoeft te gebruiken. Mocht je toch in 
een levensbedreigende situatie komen, is het tóch handig om dit te weten. Hier 
lees je hoe je de SOS-noodmelding op je iPhone activeert: 
1. Druk de uit/aan-knop van de iPhone vijf keer achter elkaar in; 
2. Veeg ‘SOS’ van links naar rechts. 
Als je de functie nooit verder hebt ingesteld, belt je iPhone automatisch 112 (of 
het noodnummer van het desbetreffende land). Mocht je dit allemaal per ongeluk 
doen, kan je de noodoproep annuleren door op het rode telefoonknopje te 
tikken. De functie stel je verder in door in je Instellingen-app naar ‘Noodmelding’ 
te gaan. Hier vind je ook het Medisch ID en Noodcontacten. 
 

 
 
Instellen Medisch ID en noodcontacten 
Het is bij deze instellingen op je iPhone ook mogelijk om handige 
(gezondheid)functies aan te zetten. Deze vind je onder het kopje ‘Configureer 
contact voor noodgeval’. Zo stel je bijvoorbeeld je Medisch ID, met belangrijke 
informatie voor hulpdiensten, in. Met deze functie verschijnen bij een SOS-
melding onder andere je bloedgroep, gewicht, lengte en 

http://fonteintje-diepenbeek.be/
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mogelijke allergieën op je vergrendelscherm van je iPhone. 
Het is tevens mogelijk om noodcontacten in te stellen. Dit zijn je naasten die 
moeten weten wanneer jij een SOS-noodmelding met je iPhone naar 
hulpdiensten hebt verzonden. Naast een bericht van de SOS-melding, zien ze ook 
automatisch de locatie van de melding. 
 
Bron: iPhoned 

http://fonteintje-diepenbeek.be/

