
Bijeenkomst tabletgebruikers (1/10/21) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
Vandaag onze 54ste fysieke bijeenkomst na 9 digitale versies. 

Er waren geen vragen over de onderwerpen van de vorige bijeenkomst en ook geen 
andere mogelijke problemen.  

Vandaag kwamen er 2 onderwerpen aan bod: albums maken in Google Foto’s en de 
wachtwoordkluis van Keepass. 

Google Foto’s 

 

Deze clouddienst beheert uw foto’s. Die kan je raadplegen op alle toestellen: laptop 
(inloggen bij photos.google.com), tablet en smartphone. 
Ook al maak je de meeste foto’s met je smartphone, toch kan je ze dus bekijken op je 
andere toestellen. 

Vandaag bekeken we hoe we een album kunnen maken met behulp van onze tablet. 
Zoals getoond tijdens de bijeenkomst zijn er twee manieren. Ik verkoos om te 
vertrekken vanaf de foto’s. 

1. Tik op een foto en houd vast. Selecteer vervolgens de foto's die je aan het nieuwe 
album wilt toevoegen.   

2. Tik bovenaan op Toevoegen .  
3. Selecteer Album.   
4. Voeg een titel toe voor het nieuwe album.   
5. Tik op Klaar . 

Eventueel kan het ook op deze manier: 

1. Tik op Bieb. 
2. Tik vervolgens op Nieuw album. 
3. Tik op Foto’s selecteren 
4. Selecteer nu de foto’s die je in het album wenst te steken en klik bovenaan rechts 

op Toevoegen. 
5. Nu voeg je nog een titel toe. 



 

Opgelet: zorg dat je bovenstaande app installeert (er zijn namelijk nogal wat 
naamgenoten!). 

In bijlage de volledige handleiding die Eddy opmaakte. Het is de bedoeling dat we de 
volgende keer verder werken en een aantal inloggegevens inbrengen. Breng dus enkele 
gegevens mee (account + wachtwoord) zodat we kunnen testen of het lukt om in te 
loggen via Keepass. 

Ondertussen probeerden we ook al een planning te maken voor de volgende 
bijeenkomst(en):  

 Wachtwoordmanager zoals Keepass deel 2. 
 Pdf-document converteren naar een Word-document 

Onze uitgestelde jubileumviering van maart 2020 zullen we verplaatsen naar 
het voorjaar 2022. Een ideale manier om een geschikte datum te vinden is… 
met datumprikker natuurlijk. 

De volgende bijeenkomsten gaan door op vrijdag 26 november en 10 december 
in de polyvalente zaal van de Parette.  

 
Willy Messiaen, Eddy Devos en Laurent Van Belleghem  


