
Bijeenkomst tabletgebruikers (21/02/20) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Zoals beloofd bezorg ik jullie de weerslag van onze 49ste ontmoeting, de tweede 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. 

Voor de periode tot juni worden volgende onderwerpen voorgesteld in samenwerking 
met Seniornet Vlaanderen:  

 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 

 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 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.  

Gelieve vooraf in te schrijven en te betalen aan het onthaal en mij eventueel nog je 
aanwezigheid te bevestigen teneinde in de polyvalente zaal voldoende tafels te voorzien 
voor de maaltijd (het restaurant is immers te klein voor ons erbij). 

Het menu dat ik op de vergadering voorstelde bleek foutief te zijn (men had een 
verkeerd bestand op de website geplaatst!). 
Dit zijn de keuzemogelijkheden: 

 Dagmenu: wortelsoep – karnemelkaardappelen met omelet – dessert (€7,40) 
 Weekmenu: wortelsoep – vol au vent – dessert (€7,40) 
 Wortelsoep – biefstuk friet – dessert (€9,60) 

http://www.bloggen.be/ggth


 

Vorige keer stelde Eddy ons Fast Scanner voor en ik ontving van meerdere personen 
een pdf en/of jpg-bestand. 

Op vraag demonstreerde Eddy ons nog eens hoe we tekst konden toevoegen: getypt of 
met de hand geschreven. 

De ‘huisfotograaf’ heeft ons dan van onze mooiste kant in beeld gebracht omdat het 
gouden jubileum bijzondere aandacht zal krijgen in de Parettegazette. Waarvoor dank. 

Andermaal nam Eddy ons nu mee op ‘sleeptocht’ om Pocket te leren gebruiken. 

 

 

DE PLEK BIJ UITSTEK OM INTERESSANTE CONTENT TE VERZAMELEN. 
Gebruik Pocket om de content op te slaan die de hele dag op je afkomt en beheer je 
eigen ruimte met daarin alleen de onderwerpen die jou interesseren. Sla de nieuwste 
verhalen, artikelen, nieuwsberichten, sportverslagen en video's op, ongeacht het 
apparaat, de uitgever of de app. Verrijk je geest vervolgens, door te lezen, kijken en 
luisteren en ontzie daarbij je ogen en handen. 
 
ALLES OPSLAAN. 
Struin het internet af en sla de recentste nieuwsberichten, tijdschriftartikelen, verhalen, 
video's, recepten, webpagina's en tips op van alle uitgevers die je maar wilt. Bijzonder 
geliefd bij onze gebruikers zijn: New York Times, The Guardian, Washington Post, 
Flipboard, The Atlantic, New Yorker, Lifehacker, Business Insider, The Verge, BBC News, 
Google News, Buzzfeed, Vox, engadget, Medium, Newsweek, Twitter en YouTube.  
 
LAAT JE OGEN TOT RUST KOMEN. VERHOOG JE CONCENTRATIE. 
De rustige opmaak en het aanpasbare beeldscherm zorgen voor een ontspannen 
leeservaring zonder visuele poespas, vermoeide ogen en concentratieproblemen. Houd 
je ervan om lang te lezen? Dankzij de typografie en opmaak van Pocket kunnen lezers 
zo lang lezen als ze willen. Lees je graag voor het slapengaan? Probeer onze nieuwe 
donkere en sepia thema's voor minder visuele prikkels voor het slapengaan. 
 
BELUISTER ARTIKELEN. 
Met de luisterfunctie van Pocket kun elk nieuwsbericht, artikel en blogbericht handsfree 
ervaren, zonder daarbij je ogen te belasten. Neem de informatie uit de content in je op 
terwijl je kookt, onderweg bent, sport, wandelt of gewoon ontspant en luistert.  
 
LEES OVERAL. 
Als het in je Pocket staat, staat het in je telefoon, tablet en computer – zelfs als je 



offline bent. Of je nu het nieuws aan het volgen bent, in bed aan het lezen bent of 
vluchtig artikelen door aan het lezen bent op weg naar je werk, met Pocket verspil je 
geen tijd, doordat je meteen de nieuwsfeeds, tijdschriftartikelen, verhalen, informatie, 
nieuwsberichten en sportverslagen te zien krijgt die jou interesseren. Bij alle stukken 
wordt de geschatte leestijd aangegeven. Zo wordt elke leeservaring waardevol. 
 
ONTDEK NOG MEER BOEIENDE CONTENT. 
Ontdek nog meer interessante content die je anders nooit was tegengekomen. Pocket 
deelt de beste online content die is ontdekt door onze gebruikers, geverifieerd door onze 
beheerders en goedgekeurd door onze redactie. Vind allerhande onderwerpen van 
uiteenlopende uitgevers, waaronder kwaliteitstijdschriften en nieuwsbronnen zoals Fast 
Company, The Verge, Medium, Quartz, Harvard Business Review en nog veel meer. 
 
KIES VOOR PREMIUM. EN PERMANENT. 
Intensieve gebruikers kunnen altijd upgraden naar Pocket Premium voor functies zoals 
geavanceerd zoeken, onbeperkte markeringen en automatische back-ups van artikelen. 
 
Je kunt ook opslaan naar Pocket met onze browseruitbreidingen voor Chrome, Firefox of 
Safari 
Ga voor meer informatie naar https://getpocket.com/. 
 
Op de blog vinden we meerdere handleidingen terug met stappenplannen (wat 
andermaal een heel werk was om te maken). 
 
Het was een heel huzarenstukje: enerzijds Pocket leren gebruiken, nadien overstappen 
naar Chrome, een URL-adres kopiëren, G-mail openen en dit adres plakken en 
doorsturen naar add@getpocket.com. 
 
 
De volgende bijeenkomst gaat dus door op 20 maart van 9 tot 11 uur met op de 
agenda een eenvoudige en gezonde app.  

 

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

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  

eddde
Stempel

http://www.bloggen.be/ggth

