
Bijeenkomst tabletgebruikers (28/06/19) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 43ste ontmoeting, de zesde 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. 

Vandaag begonnen we met het hernemen van de app van de vorige keer. 

File Manager (ZenUI, ASUS Computer Inc.) 

Merk op dat na installatie deze app Bestandsbeheer zal heten! 

We deden achtereenvolgens een aantal handelingen: de 
handleiding van de app downloaden van de blog, het 
hernoemen van het bestand, het maken van een nieuwe map, 
het kopiëren van het bestand naar deze app, het maken van 
een snelkoppeling van een map op onze tablet,… 

Traditiegetrouw maakte Eddy een handleiding voor deze app die terug te vinden is op de 
blog. 

In een artikel in het Nieuwsblad van vandaag was er aandacht voor de diverse 
verkeersregels in het buitenland.  
Via deze link kan je ze terugvinden: 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190627_04482608?hkey=&utm_source=nieuwsbl
ad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=slimmerleven&utm_content=txt&adh_i=6
a9499447caae907b24b5e765ecb940c&imai=fd00eda2-e45d-46a1-a6cf-
2ea35eaf638d&M_BT=2530816895716 

Eventueel kunnen we de volgende keer de app van de Europese Unie eens van naderbij 
bekijken. 



Op vakantie gaan, uitstapjes organiseren, uit eten gaan,…. het is allemaal niet gratis. 
Eddy gaf ons een inleiding en demonstratie om deze uitgaven in kaart te brengen, te 
vermelden wie wat had betaald om op het einde de eindafrekening te kunnen maken. 

Tricount - Uitgaven en kosten delen met vrienden 
(Tricount) 

Je vindt hierbij de link naar het voorbeeld: 

https://tricount.com/YtDPrYOzgOnIsykTV 

We programmeren deze app voor onze bijeenkomst van de 
maand september. 

Ook voor de maand oktober hebben we al een app die toelaat om een reisverslag (of 
dagboek) bij te houden met tekst en foto’s. Dit verslag kunnen we ook delen met onze 
familieleden en vrienden die zo onze avonturen kunnen meevolgen. 

De volgende bijeenkomst gaat door op 6 september van 9 tot 11 uur en er 
wordt 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!!! 

Ook voor de sessie van 11 oktober kan er nu al ingeschreven worden. 

Onze bijeenkomsten werden nu ook al vastgelegd tot het einde van het jaar: 8 
november en 6 december. Inschrijven hiervoor kan nu nog 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), VTM GO, Google 
Arts & Culture, Reizen in het buitenland, Moet ik naar de dokter?, Askoli,… 

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: willy.messiaen@telenet.be of edd.devos@gmail.com  
 
Willy Messiaen en Eddy Devos  
 


