
Bijeenkomst tabletgebruikers (11/10/19) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 45ste ontmoeting, de achtste 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 enkele bijkomende vragen over de app Tricount van de vorige bijeenkomst. 
Zo kan er overgeschakeld worden naar vreemde valuta en is er zelfs ook een 
wisselkoers voorzien.  

Nu de digitale week niet langer meer georganiseerd wordt in Vlaanderen hopen we dat 
de steden en gemeenten dit vervangen door op geregelde tijdstippen opleidingen te 
voorzien. In Harelbeke doet men alleszins een grote inspanning o.a. met een ruim 
aanbod van Seniornet Vlaanderen:  

 Cloud op woensdag 6 november van 9 tot 11.30 uur in de Parette 
 Smartphone/tablet als video- en muziekspeler op dinsdag 12 november van 

9 tot 11.30 uur in de Vlinder 
 itsme samen met het gezondheidsdossier op dinsdag 4 december (9 – 11.30 

uur) en maandag 16 december (14 – 16.30 uur) in de Parette. Je dient in te 
schrijven voor beide sessies samen! itsme is enkel bruikbaar op een smartphone 
of een tablet met een SIM-kaart (telefoonkaart). 

 Google drive, Google Foto’s en WeTransfer (voor wie al de Cloud volgde!) op 
dinsdag 17 december van 9 tot 11.30 uur in de Vlinder. 

In de Parettegazette vind je nog andere initiatieven zoals bijvoorbeeld powerpoint. 

Oktober: maand van de cybersecurity.  
Voor de vijfde keer is er een sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid. Dit jaar 
gaat men opnieuw de strijd aan tegen phishing. In bijlage alvast een afdruk van de 
powerpoint die ik van Seniornet Vlaanderen mocht gebruiken. 

 

 



Hieronder vind je alvast een mail die ik ontving en een voorbeeld is van phishing: 

 

Deze mail plaatste mijn provider (Telenet) al in de Spambox en ik kon aan het mailadres 
van de afzender al zien dat die niet kwam van Crelan (maar van avg.be, wat dit ook 
moge zijn). Tot slot: ik heb geen rekening bij deze bank (en ook geen schulden)… 

Op de twee studiedagen van Seniornet Vlaanderen werd voorgesteld om een andere 
manier van opleiding naar senioren uit te proberen. Gezien onze groep al geruime tijd 
bestaat, was dat een uitgelezen kans om deze leerstrategie te gebruiken. 
We leren zoals onze (klein)kinderen nu gevormd worden op school met als doel het 
zelfstandig werken en ontdekken te stimuleren. 

We konden de eerste fase van het leerproces aanvangen door de belangstelling en 
nieuwsgierigheid aan te wakkeren met het reisverslag van collega-animator Johan 
Deschrijver in vogelvlucht te bekijken (reisverslag januari 2019 Marokko). 

 

Journi - blog & gedrukte boeken (Journi - The Photo Book 
Makers) 

Nu was het aan de groep om op ontdekking te gaan. Enkele 
stappen die we gezet hebben (en neen, ik geef hierbij geen 
schermafdrukken mee!): 

 App in de Play Store installeren 
 Uitkijken om niet te betalen! (Overslaan) 
 Inloggen was nodig: hetzij via Google, Facebook of via e-mailadres + wachtwoord. 
 Rechts onderaan zagen we dat we ingelogd waren 
 In ons profiel vonden we het tandwiel van Instellingen 
 Daar vonden we het Helpcentrum en worden we doorverwezen naar de site van 

journi (internetverbinding is dus nodig) 
 Eventueel moesten we kiezen voor Nederlands 
 Nu kregen we een aantal vragen die ons kunnen helpen. 
 We kozen voor: Je eerste stappen met Journi 



 We kregen een minifilmpje van 2.36 minuten daarover die we kunnen afspelen en 
ook op pauze zetten. 

 Tevens konden we ervoor zorgen dat we de site van Journi verlieten om over te 
schakelen naar de site van YouTube zodat het filmpje groter werd. 

 Volgende keer werken we verder maar misschien zijn er tegen dan al een paar 
reisverslagen gemaakt! Succes. 

De volgende bijeenkomsten gaat door op 8 november en 6 december (Zou 
Sinterklaas aan ons denken?) van 9 tot 11 uur. 

Gelieve dit bedrag te betalen bij inschrijving en niet net voor de start van onze 
bijeenkomsten!!! 

 
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, Google Drive. 

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  


