
Bijeenkomst tabletgebruikers (10/01/20) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 48ste ontmoeting, de eerste van 
jaargang 6! 

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. 

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:  

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.  
Bijkomende groep (wegens wachtlijst) op vrijdagvoormiddag (9-12 uur) 
op 31/1, 7/2, 14/2, 28/2 en 6/3. 

 Google drive, Google Foto’s en WeTransfer: op dinsdag 14 januari van 9 tot 
11.30 uur in de Vlinder. 

 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 21 februari (nemen 
foto’s voor de speciale editie van de Parettegazette) en 20 maart (gouden jubileum). 

Voor de volgende maanden kan je nog niet inschrijven: 3 april, 29 mei en 5 juni. 

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). Ook je partner mag mee aansluiten. Inschrijven zal dienen 
te gebeuren tegen 21 februari! 



We werden verwelkomd door Louise Desloovere die nu centrumleidster wordt van de 
Parette. Ine D’haene wordt nu programmatieverantwoordelijke. Ine en Louise wisselden 
dus van job. Louise biedt ons namens het dienstencentrum de receptie aan bij de 
viering van ons gouden jubileum, waarvoor dank. 

De app Qrbot die Eddy de vorige maal voorstelde, laat toe om zowel codes te lezen als 
te maken.  

Het zou nu bijzonder leuk zijn mochten Eddy en ikzelf van jullie allen 
nieuwjaarswensen ontvangen verstopt in een QR-code.  

Elf deelnemers mailden ons hun nieuwjaarswensen met een QR-code, waarvoor dank. 

Vandaag stelde Eddy ons Fast Scanner voor en ook nu moesten we vaststellen dat niet 
alle tablets deze app kunnen installeren. 

Eventueel wil ik op één van de volgende bijeenkomsten Camscanner voorstellen dat 
wel minder hoge eisen stelt aan de toestellen of de Androidversie. 

 

De handleiding van deze app vind je terug op de blog. 

Net zoals de vorige maand koppelen we er nu een huistaak aan die naar ons 
mag gemaild worden: scan een nieuwjaarskaartje in, zet het om in een pdf of 
jpg en mail het ons door! Naast de wensen in een QR-code zullen we dan ook 
een afbeelding hebben. 

De volgende bijeenkomst gaat dus door op 21 februari van 9 tot 11 uur met op 
de agenda Pocket. 

Gelieve 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.  

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  


