
Vijfde Tabletcafé donderdag 19 februari 2015. 

Allemaal weer hartelijk welkom. 

Behalve een paar tips en trucs zo tussendoor zal de hoofdmoot vandaag bestaan uit het lenen van e-

books bij de Bibliotheek. U moet daarvoor weliswaar lid zijn van de Bibliotheek, maar dan gaat er ook 

een wereld van mogelijkheden voor u open. Buiten sluitingstijd even een nieuw boek lenen? Geen 

probleem, een boek niet leuk? Verdwijnt vanzelf wel weer. 

Veel plezier weer in het Tabletcafé en nodig gerust vrienden en of kennissen uit om een keer mee te 

komen. 

Even tussendoor: 

Het is best leuk om eens te ervaren dat een Tablet uw uitgesproken tekst zo voor u typt. Open een 

app waarin je typen kunt en probeer maar eens uit. Voor een Apple I-pad moet u onder instellingen 

even het volgende wijzigen: Algemeen \ toetsenbord \ schakel dicteren in 

Voor een Androidtablet gaat het meestal vanzelf, anders even wijzigen bij Settings: Taal en invoer \ 

Toetsenbord \ Google spraakgestuurd toetsenbord 

Let Wel: of dicteren goed werkt heeft alles te maken met een goede 

internetverbinding 

E-books. 

Denk er aan, we spreken over drie manieren om contact te hebben met 
de Bibliotheek.  

1 Het gewone contact kan via de app Bibliotheek Wise.  

Deze app wilen we nog graag een keer uitleggen maar hebt u nu niet 
nodig. 

2 De tweede manier is via de 

website, dus www.bibliotheek.nl 

 

 

 

 

3 De derde is weer een app maar nu de app om je ebooks in te 

lezen. Deze app heet De Bibliotheek 

En uiteindelijk wil je via deze app graag boeken kunnen lezen. Die 

kut u ook klaarzetten op de boekenplank van deze app maar dat 

klaarzetten enz. doet u via de website (zie hierboven) 

http://www.bibliotheek.nl/


Stap 1: Aanmaken webaccount 

Vul je lidmaatschapcode in, daarna je pincode en maak daarna eenmalig je account aan (wachtwoord 

onthouden!!!!!) Het wachtwoord moet minimaal een Hoofdletter, een leesteken en een cijfer 

bevatten. Activeer het nieuwe account via het ontvangen emailtje. 

Stap 2: e-books lenen 

Ga weer naar de website, klik op inloggen en log in met het zojuist aangemaakte account. 1000-

enden boeken staan voor u klaar! Kies het boek dat je wilt lenen en vink aan: via tablet of telefoon 

Stap 3: download de mobiele app    “De Bibliotheek” 

Stap 4: ebooks lezen – log (eenmalig) in met je webaccount en de boekenplank komt tevoorschijn. 

Klik op het boek wat je wilt lezen. 

 

Even tussendoor: 

Schuif je de onderkant van het scherm naar boven (Apple) of de bovenkant naar beneden (Android) 

dan kun je snel bij heel veel instellingen. Bijvoorbeeld ook om het scherm lichter of donkerder te 

maken. 

 

 

Even tussendoor: 

De app BuitenBeter is het meest geschikt voor smartphones, werkt ook niet 

altijd op een tablet maar is wel heel geschikt om de gemeente te 

waarschuwen voor vervelende situaties zoals kapotte bestrating, zwerafbval 

lantaarns die het niet doen enz. 

www.buitenbeter.nl 

De gemeente geeft uw melding door aan de betreffende instantie. 

 

http://www.buitenbeter.nl/

