
KvD FaceBook groep 

https://www.facebook.com/groups/436155039876054/ 

 

Enkele antwoorden op eventuele vragen over de KvD FB groep 

Als ik iemand wil aanmelden voor de KvD FaceBook groep, hoe doe ik dat? 

Ga naar het ledengedeelte van de FB groep door bovenin de groepspagina op ‘leden’ te klikken 

(staat onderaan in het KvD logo). Je komt dan bij de groepsleden terecht. Daar kun je op de link 

‘+mensen toevoegen’ klikken (zie het plaatje, onder de pijl met 1). Er opent zich dan een 

venster, ‘mensen aan groep toevoegen’. Hier kunnen de namen worden ingevuld van mensen 

die je kent op FB. Maar je kunt ook mensen uitnodigen via e-mail (zie het plaatje, onder de pijl 

met 2). Klik op ‘uitnodigen via e-mail’. Er opent zich dan een venster met ‘uitnodigen via e-

mail’. In dit venster vul je het e-mailadres in van diegene die je wil uitnodigen. Deze krijgt dan 

een uitnodiging via FB om lid te worden van onze groep.  

Je gaat terug naar de hoofdpagina door, links naast Leden, op De Kring voor Damprbl.  te 

klikken. Maar als je toch hier bent, zijn er allerlei andere mogelijkheden, bijvoorbeeld door te 

klikken op foto’s (hier staan alle gebruikte foto’s op de pagina) of op bestanden (hier zie je alle 

tot nu toe toegevoegde bestanden).  

 

Hoe kan ik iets op fb plaatsen? 

Klik in het lege vak onder het FB KvD logo (onder Bericht - Foto/video - Vraag - Bestand). 

In dit vak knippert de cursor bij  ‘schrijf iets’. Typ hier of plak je tekst. Wil je daarbij een plaatje 

(of video) toevoegen, klik dan op foto/video. Hierop verschijnt een venster ‘foto/video 

uploaden’. Klik, browse (blader) naar een bestand op je computer, bijvoorbeeld een foto, klik 

op de foto. Die wordt dan geladen. Druk als laatste op ‘plaatsen’ en voilà! Gelukt. 

 

Hierbij ook nog enkele diagrammen van mensen die het wel is gelukt om wat te plaatsen. 

Volgende keer zullen dat er natuurlijk meer zijn. 

 

Edwin Twiest: “Kwam nog een standje tegen; waarschijnlijk mijn allereerste poging om een 

probleempje te maken (1986; ben ik ook begonnen met dammen... makkelijk te onthouden ) 

niet moeilijk, maar toch een eindspel met 2 scherpe varianten. Deze zal ook vast wel door 

iemand anders bedacht zijn, kan iemand dat checken? Maar componeren is niet echt mijn 

ding... laat mij maar lekker oplossen.” 

 

Edwin Twiest           HvdH, Niemendalletje 

                                 

 

Henk van der Heijden, mei 2015 
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