
Bijeenkomst tabletgebruikers (12/01/18) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 28ste ontmoeting, de eerste van 
jaargang 4. 

Merk op dat het aantal deelnemers aan onze gebruikersgroep beperkt wordt tot 20. Wie 
inschrijft, wordt dus verwacht!  
Op www.bloggen.be/ggth (ggth staat voor gebruikersgroep tablets Harelbeke) vind je 
alle verslagen van onze bijeenkomsten + eventuele handleidingen. Met dank aan Eddy 
voor het ontwerpen en onderhouden van dit communicatiekanaal. 

Tijdens onze bijeenkomsten gebruiken we het Wifi-netwerk: Bezoekers-Harelbeke 
met als wachtwoord: #internet11! 

Er waren niet direct vragen bij de twee laatste apps van vorige keer Polaris Office en 
Memrise. 

Na de wensen voor een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2018 kregen we een 
minder aangename aankondiging te slikken: 

 



Laat ons hopen dat het niet zo’n vaart zal lopen. 

Zelf kan ik alvast mijn tablet niet missen; mijn smartphone kan hem niet vervangen, 
zeker als ik de krant digitaal wil lezen (vooral als ik op vakantie ben!). 

Xodo PDF Reader & Editor 

Xodo is een Alles-in-één PDF reader en PDF Editor. Met Xodo, 
kan je lezen, aantekeningen, signeren, en PDF'S delen, PDF 
formulieren invullen, plus synchroniseren met Google Drive en 
Dropbox. 
Schrijf direct op een PDF, tekst markeren, onderstrepen en 
meer. 
Automatisch synchroniseren van uw bewerkte PDF-
formulieren met Dropbox & Google Drive. 

Volledige PDF ondersteuning en compatibel met Adobe Acrobat® en andere viewers van 
de PDF-ondersteuning standaard PDF annotaties. 
Geoptimaliseerd voor tablets en telefoons is Xodo een genot om te gebruiken. 

In een afzonderlijke bijdrage bezorgt Eddy ons een mooie handleiding. 

Google Agenda 

Download de officiële Google Agenda-app voor je Android-telefoon 
en -tablet om tijd te besparen en het maximale uit elke dag te 
halen. 
• Verschillende manieren om je agenda te bekijken: schakel snel 
tussen de maand-, week- en dagweergave. 
• Afspraken uit Gmail: reserveringen voor vluchten, hotels, 
concerten, restaurants en meer worden automatisch toegevoegd 

aan je agenda. 
• Taken: gebruik herinneringen om taken toe te voegen en te bekijken naast je 
afspraken. 
• Doelen: voeg persoonlijke doelen toe (zoals '3 keer per week hardlopen') en Agenda 
plant automatisch tijd voor je doelen in. 
• Snel afspraken maken: met slimme suggesties voor titels, plaatsen en mensen voor 
afspraken bespaar je tijd wanneer je afspraken maakt. 
• Al je agenda's op één centrale locatie: Google Agenda werkt met alle agenda's op je 
telefoon, tablet en computer. 

Tijdens onze sessie bekeken we nog niet alle functionaliteiten. 

Toch enkele zaken die we voorstelden. 

Via het hamburgersymbool konden we kiezen voor een dag-, week- of 
maandoverzicht. 

Afspraken voegden we toe door onderaan op het plus-teken te klikken:  

 



Vervolgens konden we onderwerp, tijdstip, 
plaats en ook eventueel een melding wanneer 
we aan deze afspraak dienden herinnerd te 
worden. 

Als al die info is ingegeven, kiezen we voor 
opslaan. 

Gemaakte afspraken kunnen ook gewijzigd 
worden of eventueel verwijderd. 

Ook is het mogelijk om je agenda te delen 
met bijvoorbeeld je partner. Dit gebeurt best 
via de computer. 

Google agenda kan immers geraadpleegd 
worden op al je toestellen waarop je de app 
installeert (tablet en smartphone) en ook op 
de computer met de zoekmachine van 

Google. 

Als je ingelogd bent, dan krijg je rechtsboven:  

Klik nu op de 9 puntjes en dan krijg je onderstaand scherm. 

Als je nu klikt op de Agenda dan krijg je eveneens 
je agenda met alle afspraken te zien. 

Opgelet: op je eigen persoonlijke computer kan je 
gerust ingelogd blijven maar op een publieke 
computer die je eventjes kunt gebruiken, log je op 
het einde van de sessie zeker uit. Andere 
personen zouden niet alleen je agenda kunnen 
raadplegen maar ook je mails ophalen, snuisteren 
in je Google Drive (cloud),… 

Een agenda van een andere persoon 
toevoegen kan je best via de computer 
doen. Voor een mooi overzicht kies je 
dan best voor een andere kleur.  

 

 

 

 

 

 



De volgende bijeenkomsten gaan door op vrijdag 23 februari en 16 maart van 
9.30 tot 11.30 uur.  
Inschrijven kan aan het onthaal of via mail: onthaal@ocmwharelbeke.be of met het 
nieuwe mailadres: onthaal@zbharelbeke.be van het Zorgbedrijf Harelbeke. 

Vanaf de maand april schakelen we terug over naar de ‘oude uurregeling’: van 9 uur 
tot 11 uur. 

Verder staan nog op de wenskaart: herhaling van Camscanner, Google foto’s en DU 
recorder en ook bestandsbeheer (waar staat wat?). Misschien ook nog eens de 
clouddiensten opnieuw onder de aandacht brengen zoals Google Drive. 

 
Vragen of suggesties doormailen naar mij, liefst niet op het laatste moment.  
Mailadres: . willy.messiaen@telenet.be
 
Willy Messiaen 


