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“ OP EEN DAG 
HAD HET NIJL-
PAARD ER ZO 
GENOEG VAN 
DAT HIJ GRIJS EN 
LOG WAS DAT 
HIJ DE SPRINK-
HAAN AANSPRAK 
EN VROEG OF HIJ 
MET HEM WILDE 
RuILEN.  
 
“JA, DAT IS GOED,” 
ZEI DE SPRINK-
HAAN. HET LEEK 
HEM HEERLIJK 
OM EENS DIK 
EN TEVREDEN 
TE ZIJN EN NIET 
ALTIJD OP TE 
HOEVEN LETTEN 
OF DE WIND JE 
NIET WEGBLIES. 
EN BOVENDIEN 
MEENDE HIJ DAT 
HET NIJLPAARD 
VEEL MEER 
TAART, SNOEP 
EN HONING OP 
KON DAN HIJZELf, 
EN DAT WILDE 
HIJ GRAAG EENS 
MEEMAKEN. 
 
DUS RuILDEN ZIJ.

 Toon Tellegen 
‘langzaam, zo snel 
als zij konden’

Grote schoonmaak op je tablet

Ilse Depré, BiB IDee

De kracht van tablets en smartphones schuilt in de miljoenen apps die 
ons toestel multifunctioneel maken. Maar al die programma’s nemen 
plaats in, en afhankelijk van de grootte van de harde schijf kun je tegen 
de limiet botsen. Daarom moet je af en toe eens grote schoonmaak 
houden!

Sommige Android-toestellen bieden je de mogelijkheid om de opslag-
capaciteit uit te breiden via een SD-kaart. Je moet wel zelf je apps over-
zetten of in de camera-app de opdracht geven om foto’s op de kaart te 
bewaren. Bij een iPad of iPhone kun je nooit een SD-kaart gebruiken: 
die koop je dus best op de groei. Want vol is vol!

Via de app Instellingen kun je snel checken hoeveel ruimte je nog over-
houdt. Bij Apple-toestellen klik je door naar ‘Algemeen’ en vervolgens 
‘Beheer opslagruimte’. Klik nogmaals op ‘Beheer opslag’ en je krijgt 
zelfs een overzicht van alle apps, in volgorde van de gebruikte opslag-
capaciteit. Zo kun je snel de grote ongebruikte apps verwijderen. Bij 
Android kies je ‘Opslagruimte’ om een overzicht op te vragen. Hoeveel 
elke app inneemt, kun je zien bij ‘Apps’ of ‘Applicatie(beheer)’.

Soms zijn apps vrij klein als je ze net geïnstalleerd hebt, maar worden 
ze groter bij gebruik. Denk maar aan de camera-app, die je foto’s ver-
zamelt, of een krantenapp, waarin je elke dag een nieuwe editie down-
loadt. Ook binnen apps moet je dus regelmatig opschonen. In heel wat 
apps, waaronder browsers en sociale media, wordt er ook automatisch 
informatie bijgehouden, zoals de browsegeschiedenis en cache. Af en 
toe kun je die ook weer wissen, maar dat varieert van app tot app. Lukt 
dat niet, dan kun je eventueel de app verwijderen en weer installeren.

> Meer info en nuttige app: http://bibidee.blogspot.com 
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liesBet-ann VerBruGGen

Liesbet-Ann Verbruggen is teamverantwoordelijke van de 
jeugdbibliotheek in OB Mechelen. Ze is ook actief in de VVBAD-vakgroep 
jeugdbibliothecarissen Haar interesses hangen een beetje van het 
moment af. In drukke periodes zoekt ze rust en nestelt ze zich in de zetel 
om naar een goede serie te kijken (The OA, 3%,…). En als ze meer tijd 
heeft, organiseert ze graag etentjes of gaat ze naar het theater.

“ Zolang ik in de bibliotheek werk, geraak 
ik niet van de gewoonte af om meerdere 
boeken tegelijk te lezen.”

Liesbet-Ann Verbruggen:

Welk boek ligt er al een tijdje op je te 
wachten en waarom ben je er nog niet 
aan begonnen?
Kinderen van moeder 
A a r d e  va n  T h e a 
Beckman. Mijn zus — die 
zes jaar ouder is dan 
ik — vertelde me vroe-
ger altijd heel uitgebreid 
over de boeken die ze 
aan het lezen was. En dit 
boek was een van haar 
favorieten. Ik wil er al heel erg lang aan 
beginnen, maar er komen steeds andere 
boeken tussen. 

Wat zijn je leesgewoontes?
Ik zit elke dag twee uur op de trein, en 
dan lees ik onder ander de nieuwsartikels 
op de Standaard Online, een tijdschrift of 
prentenboeken. Romans lees ik meestal 
’s avonds, net voor het slapengaan. Maar 
dan ben ik vaak te moe om meer dan 10 
pagina’s te lezen. In het weekend haal 
ik de schade in. Dan kruip ik graag voor 
enkele uren onder een dekentje met mijn 
boeken. Ik lees ook altijd verschillende 
titels tegelijkertijd. Een lastige gewoonte, 
want daardoor lukt het me niet altijd om 
alle boeken uit te lezen. Maar zolang ik 
in de bibliotheek werk — en voortdurend 
mooie werken ontdek — zal ik wel niet van 
die gewoonte af geraken. 

ontmoet er allerlei fantastische creaturen. 
Het verhaal is spannend, grappig en heeft 
twee heerlijke slechteriken: Mr. croup en 
Mr. Vandemar. Als ik straks thuiskom, ga 
ik dan ook meteen verder lezen.

Welk boek mag er altijd in je nachtkastje 
blijven liggen en waarom?
Ik heb twee grote favorieten. Ten eer-
ste de dierenverhalen van Toon Tellegen, 
omdat ze heel eenvoudig lijken maar toch 
vol wijsheid zitten. Ik heb ze leren kennen 

tijdens mijn lessen 
voordracht en ik 
ben nog steeds niet 
uitgelezen. En ten 
tweede Soldaten 
huilen niet van 
Rindert Kromhout. 
Ik kende Virginia 
Woolf uiteraard al, 
maar Kromhout 
beschrijft de kleur-
rijke figuren van de 

Bloomsbury Group zo levendig, dat een 
bezoekje aan charleston nu op mijn buc-
ket list staat. 

Welke boeken liggen er nu op je nacht-
kastje?
Ik ben me volop aan het voorbereiden 
op de Jeugdboeken maand. De boeken 
die nu voor me klaar liggen, draaien dus 
allemaal rond de thema’s gender, diver-

siteit en identiteit. Ik 
heb net Ik heet Jan 
en ik ben niets bijzon-
ders uitgelezen en dat 
vond ik — ook dankzij 
de tekeningen van Eva 
Mouton — erg grappig. 
En nu ligt De evolutie 
van Calpurnia Tate van 
Jacqueline Kelly voor 
me klaar. Ondertussen 
ben ik ook bezig in 

Neverwhere van Neil Gaiman, een tip 
van mijn schoonbroer omdat ik zo graag 
Londen bezoek. Ik geniet er alvast heel 
erg van. Het verhaal gaat over Richard, 
een jonge effectenmakelaar uit Londen 
die op een avond een gewond meisje ont-
moet, Door. Hij wil haar naar het zieken-
huis brengen, maar zij weigert. Richard 
neemt haar onder zijn hoede en brengt 
haar naar zijn appartement. Maar Door 
komt uit London Below, een eeuwenoude 
wereld in de riolen onder Londen. En ze 
wordt op de hielen gezeten door twee 
huurmoordenaars. uiteindelijk belandt 
Richard zelf in London Below en hij 
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