
 

Foto’s op www.tiberias.be 
 

 

Foto’s zitten in de blogberichten 

Voorlopig zijn de foto’s enkel te vinden in de berichten van de blog. Wanneer wij voldoende 

bijhorende foto’s hebben, worden deze weergegeven als miniatuur in een album onderaan het 

betreffende bericht. Klik op de foto’s om een grotere weergave te bekijken 

Hoe bekijk ik foto’s in een blogbericht? 
• Klik op Blog (de voorlaatste knop van de blauwe menubalk) 

Je komt in een pagina met een overzicht van de 25 laatste berichten. 

• Klik op de miniatuurweergave om het bericht van je keuze te openen 

• Scroll naar beneden 

• Klik als er een album is in het album op een miniatuurweergave 

 

Blogpagina met kort overzicht van de berichten 

  

http://www.tiberias.be/


Zoeken in de blogberichten 

Hoe zoek je iets concreet? 

Werk met een zoekopdracht (lukt op de hele website). 

• Klik links in de blauwe balk op Zoeken 

• Typ een zoekopdracht 

• Druk op Enter (of klik op Zoeken) 

 
Hou je zoekopdracht kort 

Hoe doorzoek je alles van een bepaald onderwerp? 

(werkt enkel wanneer je in de blog bent) 

• klik recht in de blauwe balk op de menuknop Blog 

• Klik links op de knop Categorieën 

• Scroll in de lange lijst 

• Klik op een categorie van jouw keuze 



 
Kies links een Categorie 

Hoe blader ik tussen de berichten als ik niets concreets zoek, maar gewoon 

eens wil neuzen? 

• klik rechts in de blauwe balk op de menuknop Blog 

• Scroll door de korte weergaven 

• Klik eventueel onderaan op volgende of vorige om meer berichten te zien 

• Klik op het bericht van uw keuze 

• Gebruik onderaan de berichten net boven het eventuele fotoalbum de knoppen Vorig bericht 

of Volgend bericht om te bladeren naar een ander bericht 

Als er slechts enkele foto’s zijn staan die enkel in het bericht. Zijn er meer foto’s dan staan die ook 

onderaan het bericht onder de titel Fotoalbum 

De blogpagina met een overzicht van de laatste berichten 



Onder de 25 laatste berichten kan je met de knop Volgende naar oudere berichten 

Als er veel foto's zijn worden die onderaan als miniatuur weergegeven in een album. Klik op een 

miniatuur om de foto groter te zien. 

 


