KWB Bel activiteiten agenda
Er zijn verschillende mogelijkheden om de publieke KWB Bel activiteiten in je eigen kalender te
bekijken.
Op deze manier blijf je automatisch op de hoogte van onze activiteiten en over eventuele
wijzigingen.
Indien je over een “android” smartphone/tablet beschikt, heb je reeds een gmail account gekoppeld
aan je smartphone/tablet. Deze kan je dan ook gebruiken om de KWB Bel activiteiten kalender te
bekijken. De procedure hiervoor vind je in het hoofdstuk “toevoegen met een google/gmail account”.
Indien je over een iphone/ipad beschikt en niet over een gmail account beschikt, zal je via onze “iCal
link” moeten werken. De procedure hiervoor is beschreven in het hoofdstuk “toevoegen met een
iphone/ipad”. Indien je een gmail account hebt die ook gekoppeld is aan je iphone/ipad, kan je de
procedure “toevoegen met een google/gmail account” volgen.
Indien je enkel de iCal link nodig hebt om op nog andere toestellen onze kalender te bekijken, ga je
best direct naar het hoofdstuk “toevoegen met iCal”

Toevoegen met een google/gmail account.
Indien je over een gmail account beschikt, is de makkelijkste manier om onze kalender toe te voegen
via een PC.
Je gaat op je PC gewoon naar de website van KWB Bel, nl. http://www.kwb-bel.be .
Links onderaan onze website vind je een overzicht van onze publieke kalender met daarin de
eerstvolgende activiteiten.
Dit ziet er zo uit:

Hier kan je gewoon op het het ‘+’-je klikken om de KWB kalender aan je persoonlijke account toe te
voegen.
Indien je nog niet ingelogd bent in je gmail account , kom je terecht op een inlog pagina van google.

Hier moet je uiteraard je login-gegevens van je gmail/google account ingeven en op Inloggen klikken.
Indien je al ingelogd was in je gmail account, zal dit scherm overgeslagen worden.
Je krijgt nu de vraag om de ‘KWB Bel – Activiteiten’ kalender toe te voegen. Hier antwoord je ‘Ja,
deze agenda toevoegen’.

Vanaf nu zal de KWB agenda beschikbaar zijn in je kalender app via je smartphone of je tablet.

Toevoegen met een iphone/ipad
Voer de url

https://calendar.google.com/calendar/ical/evmt9v1avt0lfqph0m28qafvnc%40group.calendar.

google.com/public/basic.ics toe aan instellingen - email - accounts - voeg account toe anders - voeg agenda abonnement toe – server.

Kies Instellingen

Scroll naar onder en kies E-mail, contacten, agenda's

Kies Voeg account toe

Scroll naar onder en kies Anders

Kies Voeg agenda-abonnement toe

Vul bij Server in:
https://calendar.google.com/calendar/ical/evmt9v1avt0lfqph0m28qafvnc%40group.calendar.
google.com/public/basic.ics
Of deze verkorte URL http://tinyurl.com/h9osw94
en kies Volgende

Verander bij Beschrijving dit naar “KWB BEL”
U bent klaar. In de agenda op uw iPhone/ipad is nu de agenda van KWB Bel ook te zien

Toevoegen met iCal
Indien u in eender welke toepassing of toestel met de standaard iCAL kalender wil werken, moet u
volgende URL gebruiken:
https://calendar.google.com/calendar/ical/evmt9v1avt0lfqph0m28qafvnc%40group.calendar.
google.com/public/basic.ics
of volgende verkorte URL
http://tinyurl.com/h9osw94

