
Bijeenkomst tabletgebruikers (15/02/19) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 39ste ontmoeting, de tweede van 
jaargang 5! 

Merk op dat het aantal deelnemers aan onze gebruikersgroep beperkt wordt tot 20. Wie 
inschrijft, wordt dus verwacht!  

Anderzijds ook nog eens duidelijk stellen dat onze gebruikersgroep geen basiscursus 
is om ons toestel te leren gebruiken. Daar zijn andere initiatieven voor zoals Céline ons 
bij de aanvang meldde en ook terug te vinden is in de Parettegazette: van donderdag 
14 maart tot en met 6 juni (m.u.v. schoolvakanties en 30 mei) in de Parette van 9 tot 
12.05 uur (kostprijs 75 euro). Inschrijven en betalen tegen maandag 25 februari. 

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 zoals gewoonlijk geen vragen meer over de apps van de vorige keer: Erfgoedapp en 
Meterstanden. Soms vraag ik me af: zijn de verslagen en handleidingen zo goed en volledig, zijn 
de deelnemers zo knap of hebben ze niks gedaan met het aangebodene??  

In de maand februari viert het dienstencentrum De Parette het 20-jarig 
bestaan. De bijeenkomst van 15 februari werd een ‘special’ met als onderwerp 
‘Je Androidtablet omtoveren tot een video- en muziekspeler’ en was gratis! 
 
Het verslag en de bijeenkomst zien er anders uit dan datgene wat we gewoon zijn. 

Eerst heb ik je laten kennismaken met hardware: toestellen die we kunnen aansluiten op onze 
tablet. Hetzij via de 3,5 mm fiche van oortjes of koptelefoons, hetzij draadloos via WiFi of 
bluetooth. 
Passeerden onder andere de revue: enkele bluetooth luidsprekers (JBL en Action), chromecast 
(voor aansluiting op tv of beamer), chromecast audio (voor aansluiting op stereo-installatie), 
een Google Home mini (die al mijn vragen beantwoordt) en ook een bluetooth receiver (uit 
Action voor minder dan 6 euro). Mijn bluetooth toestellen waren niet beveiligd met een 
wachtwoord en één ervan werd meteen gekaapt door Lucas. Foei! 
Maar zijn eerlijkheid en bekwaamheid sieren hem.  

Vervolgens kwam een demonstratie van enkel muziekapps om deze toestellen aan het werk te 
zetten: Radio BE, Spotify en Google podcasts. 

Na de pauze bracht Eddy ons een demonstratie van enkele video-apps die naast muziek ook 
beelden weergeven: Stream, Quik en VLC. 

 



Jammer dat na de voorstelling velen ongeduldig waren om te vertrekken zodat we 
geen planning meer konden opmaken voor de bijeenkomsten van 12 april, 24 mei en 
28 juni. Welke apps wel, welke niet en wanneer?? 

Op de bijeenkomst van 15 maart presenteert Laurent ons een gebruiksvriendelijke, 
Nederlandstalige app om foto’s te bewerken (waarvoor reeds bij voorbaat dank).  
Wie ingeschreven is, zal rond 10 maart instructies en foto’s krijgen die op de tablet 
moeten staan. Huiswerk dus!  

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 bijeenkomst gaat door op 15 maart van 9 tot 11 uur. 
 
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 
 

 


