
Bijeenkomst tabletgebruikers (12/04/19) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 41ste ontmoeting, de vierde 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. 

We begonnen met enkele bewerkte foto’s te bekijken die doorgestuurd werden na 
bewerking met Snapseed, de app die Laurent de vorige keer heeft voorgesteld. 

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Vamos Vacaturos’ (over 
arbeid en migratie) in de Parette, hernam ik de Erfgoedapp die we 
reeds installeerden tijdens onze bijeenkomst op vrijdag 7 september 
en ook op 11 januari.  
We installeerden op 7 september 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 bezochten de tentoonstelling door de foto’s te scannen met 
het cameraoog. Meteen werd de getuigenis gedownload en kon je 
die beluisteren (of bij bepaalde lezen). 

We kunnen de tentoonstelling zelfs virtueel bezoeken aan de hand 
van de brochure. Daarvoor maken we eveneens gebruik van het cameraoog 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 zelfs om 
via hun foto op het 
beeldscherm van mijn pc 
hun verhaal te beluisteren. 

Bij Heleen Devriese krijgen 
we een tekst om te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na de pauze bekeken we de nieuwe app van het Rode Kruis. Aangekondigd in de 
kranten zoals het Nieuwsblad doch zonder de titel van de app te vermelden, het logo en 
de uitgever! Essentieel om ervoor te zorgen dat we de juiste app installeren. 

Eerste hulp – Rode Kruis (IFRC) 

De officiële EHBO-app van de IFRC geeft direct toegang tot de 
informatie die je nodig hebt om eerste hulp te bieden bij de 
meest voorkomende noodgevallen. Met video's, interactieve 
quizzen en eenvoudig stap-voor-stapadvies is het nog nooit zo 
eenvoudig geweest om te weten hoe je eerste hulp biedt. 
 
Wordt momenteel ondersteund door de Rode Kruis- en Rode 
Halve Maan-verenigingen in vele landen over de ganse wereld. 

Denk eraan om na de installatie de juiste regio te kiezen: Belgium Flanders! 
 

 
 
■ Met eenvoudige, stapsgewijze instructies word je door EHBO-scenario's uit de 
dagelijkse praktijk geleid.  
■ Volledig geïntegreerd met alarmnummers (zoals 911, 999 of 112), zodat je op elk 
moment vanuit de app kunt bellen om hulp te krijgen, zelfs op reis in het buitenland.  
■ De video's en animaties maken het leuk en eenvoudig om EHBO te leren. 
■ Met veiligheidstips voor alle noodsituaties, van zwaar winterweer tot orkanen, 
aardbevingen en tornado's, kun je je voorbereiden op noodsituaties. 
■ Met vooraf geladen materiaal, zodat je op elk moment direct toegang hebt tot alle 
veiligheidsinformatie, zelfs zonder mobiele of wifi-internetverbinding. 
■ Met interactieve quizzen kun je badges verdienen om te delen met je vrienden en je 
levensreddende kennis delen. 
 
Er is gelokaliseerde inhoud beschikbaar in 40 talen. 
 
Ontwikkeld door het Global Preparedness Center (GDPC) van de Internationale Federatie 
van het Rode Kruis en de Halve Maan-verenigingen (IFRC). 
 
 



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 24 mei (zaal Martina) en 28 juni 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), ES File Explorer 
(normaal voorzien op 24 mei),… 

Wie suggesties heeft, een mooie app ontdekt en gebruikt, mag deze zeker ook 
eens voorstellen. 

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


