
Bijeenkomst tabletgebruikers (7/12/18) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 37ste ontmoeting, de tiende en 
meteen ook laatste 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. 

Er waren geen speciale vragen meer over de apps van de vorige keer: back-up instellen, 
apparaatonderhoud, meldingen en meldingsgeluiden. Keepass wordt vandaag afgewerkt. 

In het decembernummer van Test-Aankoop wordt uitgelegd hoe een tablettest gebeurt 
en werden de tablets ook beoordeeld. Dit zijn alvast de eindconclusies: 

 



Eddy werkte nadien Keepass af door nog eens te tonen hoe bijkomende 
inlogmogelijkheden + paswoorden konden worden ingevoerd. Op de blog vind je alvast 
de handleidingen daarvoor terug. 

Om eens na te kijken hoe sterk of zwak je paswoord wel is, kunnen we dit laten 
nakijken door: https://howsecureismypassword.net en http://testjewachtwoord.nl 
waarbij we moesten vaststellen dat de bevindingen zeker niet gelijklopend waren. 

Op vraag van Jean-Pierre demonstreerde Eddy hoe we bijvoorbeeld een e-mail kunnen 
omzetten naar een pdf-bestand zodat we, ook zonder een internetverbinding, de inhoud 
van een mail kunnen lezen. 

Eddy maakte een korte handleiding (in bijlage) die hij ook op de blog plaatst. 

Een moeilijk thema is nog altijd het fameuze bestandsbeheer van onze tablet: waar 
staan de zaken die we downloaden, de foto’s die we nemen,… 

Op heel wat toestellen, zoals Samsung, staat daarvoor een app ‘Mijn bestanden’. Dit 
is een app gemaakt door de fabrikant van de toestellen en dus ook zeer verscheiden. 

In de bijlage Check van het Nieuwsblad van 17 november werd de app Files by Google 
voorgesteld. 

Zo zie je dat kranten en tijdschriften ons helpen om 
nieuwigheden te ontdekken. Ik kijk alvast Het 
Nieuwsblad na, Filip volgt Het Laatste Nieuws op de 
voet. 

De omschrijving was alvast veelbelovend en te weten 
dat deze app werd ontwikkeld door Google gaf mij 
voldoende vertrouwen om deze app te installeren en te 
onderwerpen aan een onderzoek. 

Ophalen in de Play Store dus, die app! 

 

Files by Google: je telefoon opschonen 

Zoals bijna altijd nu moeten we vaststellen dat apps gemaakt 
worden voor de smartphone. Deze app werkt echter ook op een 
tablet. 

Files by Google is een app voor bestandsbeheer waarmee je het 
volgende kunt doen: 

✨  Ruimte vrijmaken met suggesties voor opschonen 
🔍 Bestanden sneller vinden via zoeken en eenvoudig browsen 
↔  Bestanden offline delen met anderen, snel en zonder data 
☁  Back-ups van bestanden maken in de cloud om ruimte op je apparaat te 
besparen 
 



Na het openen van de app kiezen we onderaan best eerst voor Browsen om al eens 
een overzicht te hebben van de inhoud van onze tablet. 
Binnen de diverse categorieën wordt dan vaak nog eens het onderscheid gemaakt door 

diverse tabbladen bovenaan. 

Als voorbeeld daarvan de categorie 
Afbeeldingen: 

 

Onder ‘Alle’ vind je al je afbeeldingen 
terug; onder ‘Camera’ de afbeeldingen 
die je gefotografeerd hebt en onder 
‘Download’ diegene die je van het 
internet gehaald of via mail ontvangen 
hebt. 

 

 

 

 

 

Binnen elke categorie kunnen we een selectie 
maken en die selectie dan ‘delen’ of 
‘verwijderen’. 

Als je kiest voor Apps dan krijg je een 
overzicht van alle apps die op je tablet zijn 
geïnstalleerd, in alfabetische volgorde, met 
telkens de grootte ervan. Jammer genoeg 
staat er bij allemaal: laatst gebruikt: nooit 
gebruikt. Een foutje die dus nog zal 
moeten rechtgezet worden. Als je op het 
driehoekje rechts klikt, ontrolt zich een 
keuzemenu: Selecteren, Delen, App-info, 
Ongewenste bestanden verwijderen en 
Verwijderen. 

In de toekomst bekijken we dan nog de 2 andere keuzes (naast Browsen): Opschonen 
en Delen. 

 



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 11 januari, 15 februari en 15 maart. 
Inschrijven zal pas kunnen na het verschijnen van de Parettegazette eind 
december. 
In de maand februari viert het dienstencentrum De Parette het 20-jarig 
bestaan. De bijeenkomst van 15 februari wordt een ‘special’ en is gratis! 

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: DU-recorder hernemen, Google Home (mini), 
postkaart opmaken en opsturen, meterstanden, Trello,  

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


