
Bijeenkomst tabletgebruikers (20/04/18) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 31ste ontmoeting, de vierde 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 geen vragen of bemerkingen over de inhoud van de vorige bijeenkomst. 

Op de agenda van vandaag stond maar 1 app:  

Google Foto’s 

Google Foto's is een fotogalerij van Google die speciaal is 
ontwikkeld voor de manier waarop mensen tegenwoordig 
foto's maken. Er wordt automatisch een back-up gemaakt van 
je foto's en video's, en ze worden automatisch geordend 
zodat je alle beelden snel kunt vinden en delen. Bovendien 
hoef je je zo geen zorgen meer te maken over onvoldoende 
opslagruimte op je smartphone of tablet. 

Eddy had al enkele dagen voor onze bijeenkomst een uitgebreide en mooi geïllustreerde 
handleiding op de blog geplaatst die in de loop van de voormiddag stapsgewijs werd 
gevolgd. 

Ter verduidelijking: Google Foto’s is dus een clouddienst van Google waarop enkel 
beeldmateriaal (foto’s en video’s) wordt opgeslagen. In de normale, hoge kwaliteit, is 
deze opslagruimte onbeperkt. Als je de originele kwaliteit van je foto wenst te behouden 
dan wordt deze opgeslagen op de clouddienst van Google Drive en is de totale gratis 
opslagcapaciteit beperkt tot 15 Gb. 

Vanaf de maand april zijn we ook terug overgeschakeld op de ‘oude uurregeling’: van 
9 uur tot 11 uur en wordt er ook een bijdrage van 1,50 euro gevraagd per 
sessie, drank inbegrepen.  

Gelieve dit bedrag te betalen bij inschrijving en niet net voor de start van onze 
bijeenkomsten!!! 



Dit zijn alvast de data waarvoor nu al kan worden ingeschreven: 18 mei en 22 
juni. 

In de maanden juli en augustus hebben we geen bijeenkomsten. 

Deze data zijn ook al bekend bij het ter perse gaan: 7 september en 5 oktober. 
Daarvoor inschrijven zal pas kunnen eind juni! 

Wie inschrijft wordt verwacht aanwezig te zijn! Eventuele afwezigheden 
wegens bijvoorbeeld ziekte, bijwonen begrafenis,… zo snel mogelijk melden 
aan het onthaal van de Parette of via mail: onthaal@zbharelbeke.be.  

Op vrijdag 18 mei herneem ik Camscanner waarbij we onze tablet gebruiken als scanner 
om documenten in beeld te brengen. Eventueel kunnen deze dan opgeslagen worden in 
de cloud van Google Drive. 

Ik stelde voor om op de bijeenkomst van 22 juni een toeristische app te installeren om 
die dan in de namiddag op het terrein (in het centrum van Kortrijk) uit te proberen. Een 
wandeling van ongeveer 3,5 km (die we eventueel kunnen afronden op een terrasje om 
bij te praten en de vakantie in te luiden). Uiteraard moet er voldoende interesse zijn. 

Verder staan nog op de wenskaart: DU recorder.  

In samenwerking met het volwassenenonderwijs Creo richt de Parette een basiscursus 
tablet en smartphone in op dinsdagvoormiddag (8.45 tot 11.45 uur) en dit van 8 mei tot 
5 juni. Vijf lesmomenten voor de prijs van 45 euro. 

Vragen of suggesties doormailen, liefst niet op het laatste moment.  
Mailadressen:  of edd.devos@gmail.com  willy.messiaen@telenet.be
 
Willy Messiaen & Eddy Devos 


