
Bijeenkomst tabletgebruikers (11/01/19) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 38ste ontmoeting, de eerste van 
jaargang 5! 

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: Keepass, de tablettest uit 
Test-Aankoop, het maken van een pdf-bestand van een mail en de app Files van Google 
waarvan we enkel het onderdeel ‘browsen’ hadden bekeken. 

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Vamos Vacaturos’ (over 
arbeid en migratie) in de Vlinder deze maand (tot en met 5/2) en 
later ook nog in de Parette (vernam ik van Céline net voor de start 
van onze sessie), hernam ik de Erfgoedapp die we reeds 
installeerden tijdens onze 34ste bijeenkomst op vrijdag 7 september.  
We installeerden dan de wandeling ‘In het spoor van de oorlog in 
Harelbeke’, legden onze Bluetooth aan en deden een stuk van de 
wandeling (oorlogsmonument rechts van de Sint-Salvatorskerk). 

In tegenstelling tot toen zullen we het bezoek aan de 
tentoonstelling voorbereiden door de bijgeleverde QR-code in te 
scannen. Deze code staat in het boekje vrij klein afgebeeld en 
zorgde bij sommige tablets voor problemen. Hierbij geef ik de 
code in een groter formaat. Ook op de tentoonstelling staat ze 
klein afgebeeld op kniehoogte! 

We kunnen de tentoonstelling nu zelfs virtueel bezoeken aan de 
hand van de brochure. Daarvoor maken we gebruik van één van 
de onderdelen van de app: 

 

 

 



Hierbij vind je twee 
personen uit de brochure 
die hun getuigenis geven 
in woord en beeld: de ene 
als werknemer, de andere 
als werkgever.  

Anderzijds ook een totaal 
andere invalshoek bij de 
benadering van het thema 
arbeid en migratie (of 
niet). 

Bij mij lukte het om via 
hun foto op het 
beeldscherm van mijn pc 
hun verhaal te beluisteren. 

Bij Heleen Devriese krijgen 
we een tekst om te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tijdens de pauze kon ik met jullie medewerking mij voorbereiden 
op de uitreiking van de award ‘Animator van het jaar’. In navolging 
van Johan Thijs, Trends Manager van het jaar 2018 en Topman van 
KBC, wou ik dit vieren door het maken van een foto samengesteld 
door alle personen aan wie ik deze award te danken had. 

Vrijdagnamiddag mocht ik deze award dan in ontvangst nemen, 
uitgereikt door … (zie foto). 

Merkwaardig was wel dat tijdens de bijeenkomst van de 
tabletgebruikers niemand vroeg welke app ik daarvoor had 
gebruikt! 

Bij het voorstellen van de volgende app konden we gelukkig terug het beeld projecteren 
nadat de computer van het dienstencentrum het even had laten afweten. 

Meterstanden (Andrey Yegorov) 

De toepassing laat u toe om statistieken bij te houden 
aangaande meterstanden of het nu gaat om water, elektriciteit, 
gas of eender welk andere, en om het gebruik en de kosten 
ervan in kaart te brengen. 

Eddy zal nog een handleiding maken en ze dan op de blog 
plaatsen. 

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 15 februari en 15 maart.  
In de maand februari viert het dienstencentrum De Parette het 20-jarig 
bestaan. De bijeenkomst van 15 februari wordt een ‘special’ met als onderwerp 
‘Je Androidtablet omtoveren tot een video- en muziekspeler’ en is gratis! 
 Vergeet je ‘oortjes’ niet! 

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, Trello, Files van Google (uitbreiding). 

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


