HalloHeuvelland.nl

Beste mede-dorpsbewoner,
ondernemer en/of verenigingslid in Partij-Wittem
Partij-Wittem heeft nu haar eigen digitale dorpsplein op HalloHeuvelland.nl
HalloHeuvelland is een gezamenlijk initiatief van de kernen in onze gemeente.
(klik voor meer info op de rode tekst)
HalloHeuvelland laat alles en iedereen uit Partij-Wittem bij elkaar komen. HalloHeuvelland is gericht op elkaar ontmoeten en meer contact in je eigen dorp. Elkaar en
elkaars verhalen kennen. Helpen en geholpen worden.

20 september a.s. wordt HalloHeuvelland.nl feestelijk gelanceerd
Maar vóór het zover is moeten we samen zorgen dat er iets te lanceren valt, zodat
we een vliegende start kunnen maken. Dat doen we door de site te vullen met bijvoorbeeld profielen, pagina’s en agenda-items.

Een profiel aanmaken/inschrijven
De dorpsverbinders nodigen je uit om een profiel aan te maken. Veel mensen deden

dat al. Klik hier om te zien wie dat zijn. Je kunt kiezen of je alleen naar
Partij-Wittem wilt kijken (selecteer Partij-Wittem bovenin links) of naar de hele
gemeente.
Met een profiel kun je zelf een hulpvraag en hulpaanbod doen en berichten
plaatsen.

Een pagina voor een vereniging / stichting / bedrijf / hobby
Met een profiel kun je, als je een hobby hebt, aan een stichting of vereniging
verbonden bent of een bedrijf hebt, een eigen pagina aanmaken voor die
activiteiten.
Hieronder enkele voorbeelden:
•
•
•

een eigen bedrijf zie je onder deze link.
een hobby zie je onder deze link
een organisatie zie je onder deze link

Bij de BEHEER PAGINA is een contactgegevens-knop. Daar kun je social-media
gegevens als een link-adres op je pagina plaatsen. Wel zo handig voor de lezer.
Zie hier een voorbeeld van de Oude Brouwerij in Mechelen.

Headers / de fotobalk bovenaan de pagina
Zoals je ziet kun je ook foto's bovenin de balk plaatsen, zgn headers, die kunnen
laten zien waar je mee bezig bent. Plaats je meer dan één header dan verandert
die telkens. Zie een voorbeeld daarvan onder deze link.

Agenda
Alle activiteiten die je zelf of je vereniging organiseert kun je in de agenda
vermelden. Hoe mooi is het als mensen uit Partij-Wittem, in een oogopslag in de
wekelijkse geautomatiseerde nieuwsbrief, kunnen zien wat er deze week en
komende tijd gaande is. Corona voorkomt op dit moment fysieke bijeenkomsten.
Maar ook daar komt een eind aan. En wellicht ben je inventief in activiteiten
organiseren op een Corona-veilige manier.
Tip: Gebruik de agenda en berichtenfunctie want deze komen automatisch in
de nieuwsbrief die HalloHeuvelland zelf verzend. En ze verschijnen
automatisch bij jouw profiel en hobby/vereniging-pagina. Zie een voorbeeld hiervan
onder deze link.

Sociale media
Ook sociale media kunnen gekoppeld worden aan je profiel of dat van je vereniging,
stichting, organisatie of ondernemerspagina zoals Twitter, Facebook, Linkedin,
Instagram, Skype en YouTube.

Veelgestelde vragen
Die worden beantwoord op de site zelf. Klik op deze link.
Je zult verrast zijn over de mogelijkheden en potentie van HalloHeuvelland.nl
We hopen je te zien op de site (en in het echt natuurlijk ook).
Met vriendelijke groet,
Maria Mobers, dorpsverbinder HalloHeuvelland voor Partij-Wittem, mede namens
de dorpsgenoten die zich al aangemeld hebben.

