
Zesde Tabletcafé donderdag 19 maart 2015. 

1. E-books, zijn er nog vragen betreffende de vorige keer, het lenen van e-books van de 

landelijke bibliotheek. 

Tip: Mijn e-book app werkte op een gegeven moment niet meer, ik heb de app toen verwijderd en 

opnieuw op het tablet gezet. Dat werkte perfect. Alles weer OK 

 

 

Ik kwam ook nog tegen eBooks eregalerij 

25 auteurs, 25 klassiekers, veel informatie toegevoegd. 

Gratis, ook zonder Biebpas 

Eigen app – eigen boekenkast, archiveren = verwijderen! 

 

 

2. Mappen maken op je tablet om zo apps bij elkaar te zetten. 

Android: lang drukken op startscherm, kiezen voor map maken, map naamgeven, apps naar 

toe slepen 

Apple: Sleep het ene icoontje op het andere en Apple maakt er zelf een map van. 

 

3. Notities maken (Post-it) 

Voor Apple: abcNotes 

Voor Androïd My notes 

 

4. Meer professioneel: Evernote 

 

5. Spel 1010! 

 

6. Camscanner 

 

 

 

 



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 

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

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

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. 

 

 

http://www.bibliotheek.nl/

