
Digitale bijeenkomst tabletgebruikers 
(22/01/21) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
We hebben eerst wat tijd genomen om mekaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en 
een voorspoedig, coronavrij 2021 

Als je goed kijkt dan zal je merken dat iedereen het in de gegeven omstandigheden nog 
goed stelt, alhoewel de haren beginnen te groeien… 

 
 

We moesten jammer genoeg afscheid nemen van een van onze trouwste 
tabletgebruikers van het eerste uur: André Debaveye. 

Hij was voor mij de reden om een gebruikersgroep tablets op te starten, 
was aanwezig op elke bijeenkomst en volgde meerdere basiscursussen om 
zich te verdiepen in de digitale wereld. Dat sierde hem als kunstenaar in 
hart en ziel. Ook zijn dankbaarheid zal me bijblijven. 

Mieke bracht vanuit de dienstencentra het positieve nieuws dat deze week de bewoners 
hun eerste coronaspuitje gekregen hebben. Men heeft dus uitzicht op normalere tijden, 
toch zeker voor de bewoners en het personeel. 
Tevens kon zij het heugelijk nieuws brengen dat ze in verwachting is van haar derde 
kindje dat verwacht wordt op 15 februari. Tenzij Valentijn een dagje vroeger zijn 
opwachting maakt! 

Met de geschenkbon die we ontvingen, kochten Eddy en ikzelf een ‘activity tracker’ 
die heel wat van onze gegevens bijhoudt: uurwerk, stappenteller, hartslag, 
slaappatroon,… 



 

We overliepen nadien het verslag van onze vorige bijeenkomst en de problemen die we 
ervaren hadden om een filmpje te maken met X-Recorder.  

Het werkje konden we jammer genoeg niet doorsturen wegens te groot om als bijlage 
bij een mail te sturen. Maar… de volgende keer bekijken we hoe we grote 
bestanden kunnen doorsturen. Je hebt dus nog even tijd om je huiswerk te 
maken, af te werken of te verbeteren! 

Onderwerp van onze bijeenkomst van vandaag was e-boeken. 

In de Play Store vinden we niet alleen apps om te downloaden maar ook games, 
films en boeken. 
Als je onderaan klikt op boeken krijg je bovenaan een keuze uit: E-boeken, 
Luisterboeken, Stripverhalen, Genres, Bestverkopende items, Nieuwe releases en 
Populairste gratis boeken. Als we dit laatste kiezen, krijgen we andermaal een keuze uit 
E-boeken, Audioboeken en Strips. 
Maak maar eens een keuze en kies dan voor E-boek gratis. 

Om het boek te lezen heb je een andere app nodig dat wellicht al op je toestel staat: 

 

Ik koos voor ‘De perfecte echtgenote’ van Blake Pierce in de rubriek E-Boeken. 

Dit boek kan je ook downloaden als audioboek en in de bibliotheek van ‘Play Boeken’ 
opslaan. Daar kan je de vertelsnelheid zelfs aanpassen! 

Wie dus niet graag leest, kan het boek beluisteren (hoeft niet in 1 keer). 

Kies ook dit boek, lees het (of beluister het) en maak een tekening van hoe de 
perfecte echtgenote er zou uit zien volgens de auteur (een alternatieve 
boekbespreking dus). 

Neem een foto van je tekening en stuur die door naar mij 
(willy.messiaen@telenet.be) tegen ten laatste 20 februari 2021. 

We sneden dit onderwerp ook aan bij de smartphonegebruikers en ontvingen daar een 
stappenplan om dit boek te downloaden op je computer en dan door te sturen met een 
kabeltje naar een e-reader.  

 

 



 

We beginnen met op onze computer op de Google-pagina in te loggen op je eigen 
account en daar, naast je initiaal of foto te klikken op de 9 puntjes en te kiezen voor: 

 'Google play' openen 
 klik op 'boeken' en zoek het boek op  
 het boek aanklikken en klik op 'lezen' 
 keer terug en klik op 'mijn boeken' 
 onder de afbeelding van het gekozen boek, staan drie puntjes 
 klik erop en kies 'exporteren' + kies 'exporteren als epub' 
 klik op het bestand en het opent in 'Adobe Digital Editons' (als dit op je computer 

is geïnstalleerd – het pakket is gratis te installeren!) 
 klik links boven op '< bibliotheek' (ga naar weergave bibliotheek) 
 scherm in digital editions : klik op 'kopiëren naar bibliotheek' 
 ga naar bibliotheek en het boek zit in de boekenkast 
 e-reader aansluiten  
 klik op het boek en sleep het in de e-reader in de linkerkolom 
 + begin te lezen op de e-reader !!! 

Ter aanvulling: je kan ook kiezen om het bestand te downloaden en dan staat dit boek 
in je map Downloads op de harde schijf van je computer. 

Onze tablet is echter bijzonder goed geschikt om een boek te lezen omdat het scherm 
zelfs groter is dan het scherm van een e-reader. 

Er bestaat een fantastische app om e-boeken te lezen: 

 

Zoals je ziet, kan je met deze app niet alleen epub-bestanden maar ook pdf en Word-
bestanden lezen. 

ReadEra – boeken lezer geeft de mogelijkheid om boeken gratis te lezen, offline in PDF, 
EPUB, Microsoft Word (DOC, DOCX, RTF), Kindle (MOBI, AZW3), DJVU, FB2, TXT, ODT 
en CHM format. 
 
Geen advertenties 
Lees E-boeken zonder advertenties. Het ReadEra programma voor het lezen van boeken 
en bekijken van PDF documenten bevat geen advertenties maar ook geen opgelegde 
interne aankopen. 



Geen registratie 
Wij hebben een snelle en betrouwbare lezer gebouwd die gebruikers geen dwingende 
specifieke service oplegt. De E-boek lezer werkt offline en is geheel vrij beschikbaar. 
Lees E-boeken gratis zonder enige restrictie! 
 
Lees e-boeken van alle formaten 
ReadEra leest diverse formaten: boek Epub, Kindle (MOBI, AZW3), Fb2; zakelijk PDF, 
Djvu; kantoor Microsoft Word (Doc, Docx, Rtf), ODT; tekst TXT, enz. Kan boeken, 
Microsoft Word-documenten en PDF-bestanden uit zip-archieven lezen. 
 
De beste boek Manager voor je bibliotheek 
Automatische detectie van boeken en documenten. Bijvoorbeeld, download een Epub 
boeken, PDF journal, Microsoft Word document of een PDF artikel van het internet en 
het verschijnt in de ReadEra lezer. Groepeer boeken bij schrijvers en series. Boekenlijst 
voor lezen: Te lezen, reeds gelezen, favorieten. Boeken en documenten kunnen worden 
toegevoegd aan boekencollectie (boekenplank). Wij doen ons best om order en 
regelmaat in je e-boek bibliotheek aan te brengen. 
 
Navigatie door het boek 
Support voor de inhoudsopgave, bookmarks, historie of bladeren door de bladzijden van 
het boek. Snelle toegang tot de leessettings, inhoudsopgave, bookmarks en andere e-
book opties. Voetnoot teksten in Epub, Mobi, Docx, Fb2 formaten worden getoond 
onderaan de bladzijde zoals ook in een paperback. Display het totaal aantal bladzijden 
van een boek en aparte bladzijden van een gelezen hoofdstuk. 
 
Comfortabele leessettings 
Auto-opslag van de actuele bladzijde. Mooi kleurenpalet tijdens het lezen: dag, nacht, 
sepia, console. Horizontale of verticale bladzijde scrolling. Scherm oriëntatie, helderheid 
en bladzijde marges instelbaar. 

Daarnet hebben we het boek ‘De perfecte echtgenote’ gedownload op onze pc. Je krijgt 
volgend bestand te zien in de map Downloads van Windows Verkenner: 

 

Stuur dit bestand nu door naar je tablet. Dat kan je doen door bijvoorbeeld dit boek als 
bijlage aan een mail aan jezelf toe te voegen, je mail te openen op je tablet en daar de 
bijlage te downloaden. 

Andere mogelijkheid: je maakt in Google Drive een mapje (‘Boeken’ bijvoorbeeld) en 
steekt daar het boek in. Via je tablet kan je nu ook naar Google Drive om dit boek 
binnen te halen. 

Je gaat dus nu een goede reden moeten hebben om je huiswerk niet te maken: 
je kan het boek lezen op tablet (2 verschillende apps zelfs: Play boeken en 
ReadEra), e-reader (als je die hebt) en pc en je kan het boek ook beluisteren! 

 



Na aandringen begint men ook opnieuw digitale activiteiten te programmeren. 
Inschrijven is voorlopig nog niet mogelijk maar ik wil alvast onderwerpen en data geven 
van sessies die ik geef voor Seniornet Vlaanderen: 

 Drie workshops Routeyou, gepland in maart-april 2020, worden opnieuw ingericht 
op maandag 3, 10 en 17 mei van 9 tot 12 uur in CC het Spoor. Wie toen was 
ingeschreven, krijgt nu voorrang (ik verneem dat men al bezig is met opbellen). 
Best laptop voorzien (eventueel kan een tablet ook gebruikt worden doch die heeft 
geen muis om nauwkeurig te kunnen werken). 
 

 Twee webinars (les online van thuis met Praatbox/Jitsi Meet) over ‘itsme en 
toepassingen’ (dinsdagvoormiddag 23 maart) en ‘Mijn gezondheid’ 
(dinsdagvoormiddag 30 maart). 

 

We hebben de volgende bijeenkomsten voor 2021 vastgelegd in de Raadszaal 
van het CC het Spoor: 26 februari, 19 maart, 23 april, 21 mei en 25 juni. 
Eventueel maken we verder gebruik van Praatbox/Jitsi Meet. 

 
Willy Messiaen en Eddy Devos  


