
Bijeenkomst tabletgebruikers (5/10/18) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 35ste ontmoeting, de achtste 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! 

Nu de nieuwe GDPR van start is gegaan kan men vragen om geen mails meer 
te ontvangen met o.a. het verslag. 

De digitale week loopt in Harelbeke van 19 tot en met 31 oktober. De inschrijvingen 
liggen lager dan vorig jaar. Alle workshops zijn gratis. Inschrijven (maximaal voor 3 
workshops) in de dienstencentra, CC het Spoor, via digitaleweek@harelbeke.be of 
webshop.harelbeke.be. Ook terug te vinden op: https://www.harelbeke.be/leven-en-
welzijn/welzijn/digitale-week. 

 

Flightradar24 Flight Tracker 

Aanvulling op de app van vorige maand: door te klikken op AR 
bovenaan het scherm activeren we onze camera (met dank aan 
Christine). 

 

Als we die naar het luchtruim richten, krijgen we info over het vliegtuig dat voorbijkomt: 

 



Google 

De Google-app houdt je op de hoogte van de dingen waarin je 
bent geïnteresseerd. Vind snelle antwoorden, verken je 
interesses en ontvang een feed met updates over onderwerpen 
die je belangrijk vindt. Hoe meer je de Google-app gebruikt, 
hoe beter deze wordt. 

In bijlage vind je 3 documenten opgemaakt door Eddy met 
meer info. Ik vermoed echter dat er hier gewerkt wordt met 

Google en niet met Google Assistent dat nog niet beschikbaar is in ons land. 

Dit is immers het icoontje van Google Assistent:  

 

Hieronder vind je een link naar een filmpje over Google Assistent die nu wel al 
beschikbaar is in Nederland: 

https://www.youtube.com/watch?v=P0lA6vF-sXQ 

 

VRT NU 

Op VRT NU kies jij waar en wanneer je naar de VRT-
programma's kijkt, helemaal gratis. Zoek je favoriete serie of 
laat je verrassen door onze suggesties. Op VRT NU is het altijd 
primetime. Hoe werkt VRTNU? 
 
Live TV kijken: je kan live kijken naar één, canvas en ketnet. 
 

Start-over TV: was je iets te laat? Geen probleem, in de livestream kan je makkelijk 
terugspringen naar het begin van je programma. 
Opnemen niet nodig: de meeste programma's zijn tot 30 dagen na de laatste uitzending 
beschikbaar. 

Na de registratie krijg je volgend scherm: 

 

Bovenaan heb je drie tabbladen: Meest recent – A-Z en Favorieten 



Met de trechter bovenaan rechts kan je filteren en de kanalen selecteren: 

 

Verder heb je onderaan volgende mogelijkheden: 

 

Onder Home vind je uitzendingen uit het verleden die je kan herbekijken. 
Onder Live Kijken kan je rechtstreeks kijken naar de huidige uitzendingen van Eén, 
Canvas en Ketnet. 
Onder Zoeken vind je diverse thema’s: cultuur, docu, entertainment,… 
Tot slot is Meer je account die je aanmaakte en waar je kan afmelden. 

Stievie TV Kijken 

Met Stievie geniet je altijd en overal van je favoriete tv-
programma’s. Live of tot 6 dagen terug! En dat allemaal op je 
smartphone, je tablet, of zelfs op je tv. 
 
Hoe werkt Stievie? 
 

Er zijn 2 versies. De gratis versie Stievie FREE, en de betalende versie Stievie Premium. 
 
Wat biedt Stievie FREE? 
 
• Met de gratis versie van Stievie kijk je live of uitgesteld tot 6 dagen terug naar alle 
programma’s van VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTMKZOOM, KADET en Qmusic. 
• Of je nu onderweg bent, in het buitenland via 4G kijkt, of thuis of bij vrienden via 

wifi… je mist geen enkel tv-programma 
meer... 
• Even doorspoelen of pauzeren? Jij 
beslist! 
• Selecteer je favoriete programma’s, en 
je vindt ze makkelijk terug via “Mijn 
Stievie”. 
• Dankzij de handige tv-gids vind je alle 
programma’s snel terug. 
 
Stievie Premium biedt je voor maar € 
9,99 nog meer kijkplezier bovenop alle 



functies van Stievie FREE: 
• 11 extra zenders voor nog meer kijkplezier (één, Canvas, Ketnet, Vier, Vijf, Zes, TLC, 
Eurosport, Discovery Channel, National Geographic en Nat Geo Wild) 
• Programma’s opnemen en downloaden op je smartphone en tablet zodat je ze zonder 
internetverbinding kunt bekijken. 
• Alles van Stievie is beschikbaar in alle landen van de EU. 

Ook hier moeten we eerst een account aanmaken. 

Door bovenaan op het icoontje te klikken krijg je een overzicht van de 
verschillende zenders: VTM, Q2, Vitaya, CAZ, Cadet,… 

 

 

Onderaan het scherm krijgen we de dagen waaruit we kunnen programma’s kiezen: 

 

Onnodig te zeggen dat je de programma’s van ‘Morgen’ en de volgende dagen niet kunt 
bekijken! 

Uiteraard zitten we hier bij commerciële zenders en krijgen we reclame! 

Om deze beide apps te gebruiken heb je wel een goede internetverbinding 
nodig omdat je zowel beeld als klank streamt. 

Vanaf de maand april zijn we 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!!! 

De volgende bijeenkomsten gaan door op 9 november en 7 december. 

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: deparette@zbharelbeke.be.  

Op de verlanglijst naar de toekomst: back-up van mijn tablet (maand november), DU-
recorder hernemen, inzicht in Mijn Bestanden (ES blijkt te moeilijk en niet zonder 
gevaar), Google Home (mini), postkaart opmaken en opsturen, meterstanden, Trello, 
Paswoorden bijhouden,… 

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


