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Beste tabletgebruikers, 
 
Louise bracht ons misschien hoopvol nieuws want ze hoopt dat onze volgende 
bijeenkomst zou kunnen doorgaan in de Parette. 

 

De vorige keer bracht Laurent ons de app Cooking waar we niet alleen recepten konden 
terugvinden maar ook zelf in plaatsen. 
Vervolgens maakten we kennis met Army Knife for Android: een multifunctionele app. 

We begonnen vandaag met een ‘vragenuurtje/halfuurtje/kwartiertje’. 

Mailverkeer op computer, tablet en smartphone: zeker ervoor zorgen dat je de 
mail benadert via IMAP (en niet via POP3). Met IMAP blijven je mails staan bij je 
provider, bij POP3 worden die gedownload op je toestel. Nu iedereen meerdere 
toestellen gebruikt om mails te lezen is de formule IMAP te verkiezen. 

Je provider stelt ook diverse mapjes ter beschikking: postvak in, verzonden, prullenbak, 
spam of reclame, concepten,… en eventueel kan je zelf nog mapje bijmaken. Dit gaat 
het vlotst via webmail: je benadert je mailbox via je browser (Edge, Chrome, Firefox,…). 
Vergeet niet regelmatig in je spambox te kijken want je provider stopt er soms mails in 
die geen reclame of ongewenste mails zijn. 

Leeglopende accu: als je vaststelt dat je accu snel leeg loopt dan kan het al eens 
aangewezen zijn om te kijken hoeveel apps er ‘open’ en ‘actief’ zijn, eventueel zelfs op 
de achtergrond. Filip stelde vast dat dit niet het gewenste resultaat gaf en volgde een 
tip van Google: je toestel volledig afsluiten en opnieuw opstarten. 
Dat kan ook helpen bij andere toestellen: modem, digicorder,… 



Wat met Google Foto’s na 1 juni? 
Tot op heden was de opslag van foto’s in hoge resolutie gratis en onbeperkt bij Google 
Foto’s. Vanaf 1 juni is deze fase voorbij. 
Alles wat er staat vóór 1 juni blijft behouden en telt niet mee voor de nieuwe regeling. 
Na 1 juni worden alle ‘uploads’ samengeteld en beperkt tot 15GB: dus zowel je foto’s in 
Google Foto’s, als je bestanden bij Google Drive, Google Agenda, Gmail,… 
Om je volume te kennen die je nu al inneemt kan je gebruik maken van de app Drive, 
dan de menuknop (links bovenaan de drie streepjes) en je vindt onderaan Opslag. 
Of eventueel via je computer, inloggen op de bladzijde van Google en dan de app Drive 
selecteren. Je vindt linksonder hetzelfde volume. 

Slechtvalken in Oudenaarde: via deze link kan je binnengluren bij de slechtvalken (is 
dat geen inbreuk op de wet op de privacy?): https://youtu.be/UmozphHq22Y 
en https://youtu.be/4RUGVyCKFyg. Je ziet het nest vanuit twee verschillende camera’s. 
Als je één van deze links aanklikt, kan ze zelfs onmiddellijk ook kiezen voor de andere 
camera. Elke ochtend volgt Jean-Pierre (boterham in de hand) de activiteiten op. 

Tijd om een app voor te stellen die we eerder al gebruikten maar nu een paar nieuwe 
‘tours’ ter beschikking stelt. 

 

Vooreerst: Transfo Luisterwandeling: daarvoor hoef je zeker niet ter plaatse te gaan 
want er is geen bewegwijzering voorzien (niet ter plaatse maar ook niet in de app zelf). 
Zelf vond ik samen met mijn vrouw ook maar 3 van de 6 locaties. Je kan echter alles 
perfect beluisteren via de app zelf. Na het downloaden volstaat het op het toetsenbord 
van de rekenmachine maar de cijfers van 1 tot 6 te selecteren om meer te vernemen. 

Een voorbeeld van goede praktijk is Historische stadswandeling wederopbouw 
Kortrijk. Een wandeling met bewegwijzering in de app met beelden en tekst over de 
wederopbouw in het centrum van de stad na de Tweede Wereldoorlog. Afstand 3 km en 
een looptijd van 1u 15 min. Vooraf te downloaden. Ik schakelde nadien wifi en mobiele 
gegevens uit en kon de wandeling verder volgen. 

Ik stel voor dat we deze wandeling eens ter plaatse doen en spreken af op het 
Schouwburgplein. We dachten aan vrijdag 28 mei om 14.30 uur. We voorzien ook 
andere tijdstippen waarop je kan aansluiten die we dan in functie van de 
weersvoorspellingen zouden bekend maken. 



Ik beschik over het mailadres van alle gebruikers en zal jullie dan ook 2 of 3 tijdstippen 
voorstellen om deze uitstap te kunnen doen. Misschien kunnen we dan afsluiten op een 
terras (tafeltje per vier). 

Op het programma voor de volgende keren: mobiele hotspot, vlog, Smart Things, 
Cocoon Connect, Doodle, Fietsknoop, Sudoku, Lidl Plus,… 

Alle info blijft te volgen op de blog die Eddy onderhoudt: www.bloggen.be/ggth  

De laatste bijeenkomst van het werkjaar gaat door op 25 juni, hetzij in de 
Parette, hetzij online via Praatbox/Jitsi Meet. 

 
 

 
Willy Messiaen en Eddy Devos  

https://www.bloggen.be/ggth/

