
Bijeenkomst tabletgebruikers (8/11/19) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 46ste ontmoeting, de negende 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. 

Iedereen ontving de folder van de digitale beurs die doorgaat op maandag 25 
november van 14 tot 16 uur in de Vlinder waar bijna alle spelers op de digitale markt in 
Harelbeke zullen aanwezig zijn.  
Onze kleuren worden verdedigd door Eddy, waarvoor dank. 

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:  

 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. 

Voor de periode januari tot juni worden volgende onderwerpen voorgesteld:  

 Basiscursus smartphone van 5 sessies in de Vlinder op maandagvoormiddag 
(9-12 uur) 13/1, 20/1, 27/1, 3/2 en 10/2. 

 Online uitstippelen van fiets- en wandeltochten met Routeyou: in de 
Vlinder: 3 workshops op maandagvoormiddag (9-12 uur) 16/3, 23/3 en 30/3 

 WhatsApp in de Parette op maandagvoormiddag (9-12 uur) 17 februari. 
 Reisapps in de Parette op maandagvoormiddag (9-12 uur) 4 mei. 
 Leuke en nuttige apps (Beste apps van 2020) in de Rijstpekker op 

maandagnamiddag (13.30-16.30 uur) 2 maart. 



De bijeenkomsten van de tabletgebruikers in 2020: vrijdag 10 januari, 21 februari en 20 
maart. 

Op 20 maart komen we voor de 50ste maal samen (gouden jubileum) en willen we dat ook 
vieren: na onze bijeenkomst heffen we het glas en schuiven we aan voor de maaltijd (tegen 
betaling). Op dit moment kun je voor 20 uitpaspunten een gratis dagmenu krijgen per maand 
per dienstencentrum (ik weet echter niet of dit nog zal mogelijk zijn in maart omdat bepaalde 
acties tijdelijk zijn!). Ook je partner mag mee aansluiten. 

We hernamen even het geleerde van de vorige keer waarbij we zelf op ontdekking moesten 
gaan: 

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

 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. Eddy had ons 
dit allemaal mooi, kant en klaar, gepresenteerd op de blog. 

 We herbegonnen in het Helpcentrum met de vraag: Hoe start ik een nieuwe of 
oude Journi? 

 We kregen een mooi stappenplan van: Klik op het eerste tabblad in de onderste 
tabbalk tot… Nu is je dagboek klaar. 

 Als we nu klikten op de drie puntjes konden we het dagboek publiek of privaat 
instellen.  

 Er zijn 3 mogelijkheden: openbaar (=zichtbaar voor iedereen), privaat (nodig 
diegenen uit met wie je je Journi wil delen) en geheim (voor iedereen onzichtbaar, 
alleen jij kunt het zien!). 

 Proberen maar en nodig bijvoorbeeld je partner eerst eens uit om te kijken hoe 
alles in zijn werk gaat. 

 Lucas heeft alvast zijn dagboek van zijn verjaardagsfeestje met mij gedeeld. We 
konden zien hoe hij genoot van de aandacht die hij kreeg! 

We stelden vast dat de oudere tablets de app Journi niet terugvonden in de Play Store. Dit was 
de gelegenheid om eens te kijken naar een aantal instellingen en versies. 

We openden de app Instellingen en zochten (meestal gans onderaan) naar Info tablet (of Over 
de tablet). Daar konden we bijvoorbeeld de Androidversie terugvinden: die ging van 4 tot en 
met 9. 
De meeste toestellen voorzien in de instellingen ook een Gebruiksaanwijzing die meestal een 
link ondersteunt die naar de website van de fabrikant verwijst. 



 
Onder het hoofdstuk Software-update kunnen we zien of de laatste beschikbare versie op ons 
toestel is geïnstalleerd. 
Als er een update kan uitgevoerd worden, doe dit dan thuis waar je een stabiele Wifi-verbinding 
hebt en zorg dat je toestel voldoende opgeladen is (of sluit het aan op de netstroom). 
Merk op dat het de fabrikant is die beslist of je in aanmerking komt voor een update! 

Graag willen we ook in de toekomst ‘vraaggestuurd’ werken of ingaan op suggesties 
van iedereen. Iedereen mag zeker ook een app voorstellen, op welke manier dan ook. 

Omdat er enkele maanden geleden ‘malware’meldingen waren van Camscanner vroeg Martine of 
er alternatieven waren. En die zijn er: Office Lens, Fastscanner,… en het probleem van 
Camscanner is ondertussen ook opgelost.  
Eddy is dolenthousiast van Fastscanner en zal ons dat dan ook in de toekomst voorstellen. 

Maar… voor de volgende keer hebben we ook in petto: 

 

De volgende bijeenkomst gaat door op 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: willy.messiaen@telenet.be of edd.devos@gmail.com  
 
Willy Messiaen en Eddy Devos  


