
Bijeenkomst tabletgebruikers (23/02/18) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 29ste ontmoeting, de tweede 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 over de 2 apps van de vorige keer: Xodo en Google Agenda. 

Tevens kondigt Samsung aan dat ze binnenkort een nieuwe tablet op de markt zullen 
brengen. Er is dus toch nog toekomst voor de tablet. Anderzijds is de verkoop van 
smartphones ook in dalende lijn volgens het Nieuwsblad.  

Omdat er al langer vraag was naar een goede app voor bestandsbeheer (wat staat 
waar?) is Eddy bereid ons één van de betere (en ook veiligste) voor te stellen: 

ES File Explorer File Manager 

Gratis, uitgebreide bestandsverkenner, applicatiebeheer en 
taakbeheer om telefoon/tablet en pc mee te verkennen. 
*kopiëren/knippen - plakken 
*miniatuurweergave 
*selecteren 
*tekstverwerker 
*applicatiebeheer 

*versturen 
*zoeken 
*Zip ondersteuning 
*media on ftp 
*toegang tot PC 
En nog veel meer! 

Gelukkig had Eddy al een mooie (voorlopige) handleiding gemaakt (zie bijlage) zodat we 
samen stap voor stap de diverse mogelijkheden konden ontdekken: mapje maken, 
bestand hernoemen, verplaatsen, onzichtbaar maken, zippen,… 



Onnodig te zeggen dat dit wellicht de moeilijkste app is die we al gebruikten: een 
opleiding dus voor masters! Volgende keer doen we dan daar meer verder teneinde ons 
doctoraat te behalen! Met dank aan onze promotor Prof. Dr. Eddy Devos! 

De volgende bijeenkomst (de 30ste!) gaat door op vrijdag 16 maart van 9.30 tot 
11.30 uur.  
Inschrijven kan aan het onthaal of via mail: onthaal@zbharelbeke.be van het 
Zorgbedrijf Harelbeke. 

Onze gebruikersgroep staat ook vermeld in het hblad (stadskrant Harelbeke, pagina 
19) zodat de kans bestaat dat zich een aantal nieuwkomers aanmelden. Indien dit het 
geval zou zijn, dan stellen Eddy en ik voor dat we vóór de pauze enkele eenvoudige 
apps presenteren en daarna het vervolg van ES File Explorer. 

Vanaf de maand april schakelen we terug over naar de ‘oude uurregeling’: van 9 uur 
tot 11 uur en zal er ook een bijdrage van 1,50 euro gevraagd worden per 
sessie, drank inbegrepen. 

Dit worden de data: 20 april, 18 mei en 22 juni. Inschrijven zal pas kunnen 
vanaf begin april! 

Verder staan nog op de wenskaart: herhaling van Camscanner, Google foto’s en DU 
recorder. 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 


