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Handleiding website en tips versie 1 03 2022 

 

samensintanthonis.nl wil verbindingen leggen tussen de inwoners binnen de kernen 

van de voormalige gemeente Sint Anthonis. Het middel is een interactieve site van 

en voor de hele gemeenschap. Doe je mee?  

Dit document bied je, indien nodig, een handvat voor: 

1. Het aanmaken van een persoonlijk profiel 

2. Het aanmaken en inrichten van een pagina 

3. Het beheren van een pagina 

4. Het plaatsen van een bericht, activiteit, etc. 

Verder zijn handige tips opgenomen: 

1. Activiteit aanpassen na plaatsing. 

2. Hoe profielfoto uploaden. 

3. Ontvangst nieuwsbrief 

4. Selecteer je eigen dorp en dorpenselectiefilter 

5. Samen Sint Anthonis (tegel) vastzetten op het beginscherm van je telefoon. 

6. Handige toets combinaties bij het maken van een bericht 

7. Het licht in de avond aanpassen: Dark modus 

 

1. Het aanmaken van een profiel 

Doel  

Met het aanmaken van een persoonlijk profiel 

• Maak je jezelf kenbaar, zodat andere mensen je kunnen benaderen over 

bijvoorbeeld een gemeenschappelijke hobby, je vereniging, enzovoort. 

• Krijg je toestemming om op het platform samensintanthonis.nl berichten te 

plaatsen of een pagina aan te maken. 
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Het is belangrijk dat je een profiel aanmaakt met je eigen voor- en achternaam, niet 

met de naam van je vereniging of bedrijf. Ook niet met een bijnaam. Het platform is 

open en transparant, en niet bedoeld voor anonieme berichten. 

WERKWIJZE 

Handig om vooraf paraat te hebben - Een digitale foto van jezelf. 

• Open https://samensintanthinis.nl   

• Klik op het ‘rondje’ rechtsboven (Inschrijven). 

• Volg de vervolgstappen. (Zie onderstaande afbeelding) 

• Vink bij ‘Filters’ je woonplaats aan.  

• Als laatste geef je toestemming voor de persoonsgegevens 

Alleen je voor- en achternaam is echt verplicht. 

Zonder foto verschijn je altijd als een grijs popje in beeld. Dan kan niemand je 

herkennen om eventuele contacten te leggen. Liever niet dus. 

Datzelfde geldt voor een beschrijving van je werk en hobby’s, woonplaats. Je weet 

nooit hoe daar interessante contacten uit voort kunnen komen met bijvoorbeeld 

nieuwe inwoners met dezelfde achtergrond. Bij ‘nieuwsbrief’ kun je aangeven of je 

deze wekelijks wilt ontvangen. 

Je ziet de volgende schermen 
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Bij profielinstellingen kun je instellingen voor jouw profiel veranderen. Je ziet 

dan het volgende menu: 

 

Hoe pas ik mijn instellingen aan? 

Log in op de site met je e-mailadres en wachtwoord. Klik dan op je profielfoto 

rechtsboven. Kies in het menu 'Profielinstellingen'. 

Profielfoto aanpassen 

Klik rechtsboven op het rondje (foto). Klik op algemeen, scrol naar beneden en klik 

op foto uploaden. Vervolgens op opslaan. 
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2. Een pagina aanmaken en inrichten  

Doel  

Het doel van een pagina is het professioneel presenteren van je vereniging, 

organisatie of bedrijf op samensintanthonis.nl. 

Vanuit deze pagina kun je berichten plaatsen en activiteiten op de agenda zetten. 

Heb je een eigen website, dan kan deze pagina zich wellicht beperken tot een 

presentatie van hetgeen je doet, met je contactgegevens en een link naar je eigen 

website. Heb je geen eigen website, dan kun je deze opbouwen door je pagina uit te 

breiden met diverse menu-pagina’s. 

Hierbij is het volgende mogelijk: 

• Een eigen huisstijl (logo, foto's, slogan, kleurkeuze) 

• Je kunt zelf de volgorde bepalen van de menupagina’s 

• Het inzien van bezoekstatistieken. 

Kortom, een pagina lijkt op een eigen website. 

WERKWIJZE 

Handig om vooraf paraat te hebben (maar niet per se noodzakelijk, behalve de 

postcode) 

• Contactgegevens van je organisatie 

• Postcode en huisnummer van de plek waar je ‘thuis’ bent. 

• Een slogan. Dit kan zo simpel zijn als een omschrijving wat voor club je bent 

of een toepasselijke kreet (enkele woorden) 

• Een beschrijving. Een iets uitgebreidere omschrijving wat je bent (enkele 

zinnen) 

• Een of enkele scherpe, rustige, horizontale foto’s, die mooi weergeven wat je 

doet, als jpg of png-bestand. Deze komen boven je pagina te staan als 

aandachttrekker en sfeerbepaler. 

Een foto van je logo - De best bij jou passende basiskleur (blauw, geel, groen, 

oranje, paars, rood, turquoise) 
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Een pagina aanmaken onder jouw profiel (zie onderstaande foto) 

1. Klik op de blauwe knop ‘+ Toevoegen’ 

2. Je ziet de volgende opties: 

- Bericht 

- Activiteit 

- Prikbordadvertentie 

- Hulpvraag of hulpaanbod 

3. Klik op “Pagina” en volgt de drie stappen. 
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Je hebt nu je eigen pagina aangemaakt. Je webadres 

https://samensintanthonis.nl/pagina/(naam pagina)/ kun je gebruiken om inwoners te 

verwijzen naar je pagina. 

Actiecentrum: Wil je goed gevonden worden? Door extra informatie toe te voegen 

(eigen website, telefoonnummer, sociale media-adressen) ben je goed bereikbaar. 

Maak je pagina compleet door een logo toe te voegen, een kopfoto (header) en 

kleuren die bij je huisstijl passen. 

 

 

Advies: Het beste is om de extra informatie en de eigen huisstijl meteen in te vullen, 

maar dat kun je op een later moment ook aanpassen. Dit doe je door na het inloggen 

met je eigen profiel op je profielfoto te klikken. Die vind je rechtsboven op 

voorpagina. 



7 
 

Klik daar op ‘Mijn pagina’s’ en daarna op ‘Beheer pagina’ 

 

 

Assistentie “knop”: Mocht je hulp willen bij het aanpassen van je pagina, druk dan 

op de knop ‘Assistentie’ zodat de Dorpsverbinders je kunnen helpen. 

 

 

3. Het beheren van een pagina (zie afbeelding boven) 

Het beheermenu is toegankelijk voor de beheerders van de pagina. In het 

beheermenu kunnen deze paginabeheerders alles aanvullen, aanpassen en 

veranderen.  

Assistent 'knop": mocht je hulp willen bij het aanpassen van je pagina, druk dan op 

de; knop' "Assistentie' zodat Dorpsverbinders je kunnen helpen. 

De meeste van deze handelingen spreken voor zich 
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• Actiecentrum: laat zien welke mogelijkheden je nog onbenut gelaten hebt. 

Die kun je alsnog uitvoeren door op het open rondje te klikken. 

• Header is de foto die boven je pagina komt te staan als blikvanger. (Zie 

hieronder: Huisstijl) 

• Bij kleuren kun je een van de basiskleuren kiezen, aangevuld met een 

steunkleur. (Zie Huisstijl) 

• Betrokkenen: 

Hiermee kun je andere mensen uitnodigen om samen met jou de pagina uit te 

bouwen en up to date te houden. Je kunt kiezen uit drie functies: 

• Lid: iemand die wél bij de pagina betrokken is, maar niet zelf dingen kan 

veranderen. 

• Redacteur: kan namens de pagina berichten plaatsen. 

• Beheerder: kan alles aan de pagina (opnieuw) instellen. 

• Lay-out: hier kun je de volgorde van de diverse functies aanpassen, zodat 

degene die voor jou het voornaamste is bovenaan komt. 

• Actieknop: daarmee nodig je bezoekers uit om iets te doen, bijvoorbeeld om 

door te klikken naar je eigen website, of om je te bellen. 

• Menupagina’s: hiermee kun je de basispagina uitbreiden met diverse andere 

en er zo een soort eigen website van maken (zie volgende bladzijde). 

• Statistieken: maken de bezoekgegevens aan je pagina zichtbaar. 

Huisstijl bepalen 

• Beheer pagina 

• Logo 

• Foto uploaden 

• Selecteer logo foto uit je bestand en bepaal de uitsnede (altijd vierkant) 

• Volgende 

• Selecteer headerfoto en bepaal de uitsnede Als je er meerdere invoert, 

wisselen ze elkaar voortdurend af. 

• Volgende 

• Selecteer kleurthema 

• Kies accentkleur door 

• Op het zwarte vlak te klikken 

- Beweeg het rondje over de regenboog om de gewenste kleur te 

kiezen. 

- Beweeg het rondje over het scherm om de gewenste donkerte en saturatie te 
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kiezen 

- Klik naast het kleurenschermpje 

- Volgende 

Het aanmaken van een menupagina  

• Beheer pagina 

• Menupagina’s 

• Menupagina toevoegen 

Titel 

Kies een korte titel, zeker als je meerdere menupagina’s aan wilt maken. De titel 

komt onder de header-foto te staan. Door op deze titel te klikken, opent een 

bezoeker deze menupagina. 

Beschrijving. Daar voeg je de feitelijke tekst in. Daarboven staat een werkbalk met 

twee rijen symbooltjes. Daarmee kun je de tekst opmaken, foto’s en filmpjes 

invoegen, et cetera. Door met de muis een symbool aan te wijzen, zie je wat die 

precies doet. Naast de tekst staat een + symbool. Daarmee kun je nog sneller iets 

invoegen. Een ingevoegde foto wordt in principe paginabreed. 

Als je dat niet wilt, kun je hem verkleinen door een van de hoeken naar binnen te 

schuiven. 

Opslaan. 

Daarmee kom je terug in Menupagina’s. Je ziet je nieuwe menupagina daar staan. 

Met het pen-symbooltje kun je deze menupagina aanpassen. Met het vuilnisbakje 

kun je hem verwijderen. Met de pijltjestoetsen kun je de volgorde van je 

menupagina’s veranderen, als je er meerdere aangemaakt hebt. Met Bekijk pagina 

(links boven) kun je zien hoe je nieuwe menupagina er in werkelijkheid uitziet. 

4. Het plaatsen van een bericht, activiteit, et cetera 

Het plaatsen van een bericht, activiteit, prikbordadvertentie of hulpvraag/aanbod 

werkt op een soortgelijke manier. 

Waarvoor dienen de diverse categorieën? 

• Bericht Bijvoorbeeld een nieuwsbericht 

• Activiteit Hier plaats je een evenement of activiteit. Deze verschijnt op de 

website onder Agenda 
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• Prikbordadvertentie: Vraag en aanbod van spullen 

• Hulpvraag of aanbod: Vraag en aanbod van gratis hulp. Deze verschijnt op de 

site onder Elkaar helpen. Is de hulpvraag ingevuld markeer deze dan als 

opgelost. (Zie de 3 puntjes bij het bericht) 

Iedereen die ingeschreven is kan berichten plaatsen, je dient wel ingelogd te zijn. 

Om te kunnen inloggen dien je ingeschreven te zijn. 

Hoe in te loggen? 

Ben je al ingeschreven? Log dan in met het e-mailadres welke je tijdens het 

inschrijven hebt opgegeven. Inloggen met Facebook is nog simpeler: het enige dat je 

hoeft te doen is klikken op de knop ‘inloggen met Facebook’ en klaar! 

Werkwijze 

1. Wanneer je rechtsboven op de knop + Toevoegen klikt (alleen zichtbaar als je 

ingelogd bent) zie je de verschillende opties. 

2.  Kies de categorie 

3. Volg de stappen 

De eerste keuze is of je dit namens jezelf plaatst of namens een organisatie 

waarvan j redacteur of beheerder bent. Een volgende vraagt of je artikel 

bedoeld is voor de hele gemeente of voor een specifiek kern (dorp). 

Je kunt ook via je telefoon of tablet een bericht plaatsen. De ‘toevoegen’ knop is op 

je mobiele scherm een blauwe cirkel met een wit + teken.  

Kan ik berichten anoniem plaatsen? 

 Nee, dat is niet mogelijk. Met deze website willen we het contact tussen 

buurtbewoners en organisaties in de gemeente op een laagdrempelige manier 

stimuleren. Wij denken dat dit het beste gaat wanneer je elkaar bij de voornaam aan 

kunt spreken. Vandaar dat we aan iedereen een naam en e-mailadres vragen, de 

naam wordt standaard zichtbaar op de site, het e-mailadres en je adres niet. 
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Plan je berichten in voor een later moment 

Het is mogelijk om bij het aanmaken van een bericht aan te geven dat je deze in de 

toekomst wilt publiceren. Het bericht wordt dan automatisch zichtbaar op de 

ingestelde datum en tijd, die jij aangeeft. De datum bij het bericht is dan ook de 

datum van de publicatie.  

Afbeelding plaatsen 

foto uploaden tot een maximum van 9. Een afbeelding of foto trekt sneller de 

aandacht van de lezer.  Let op: de afbeelding of foto moeten rechten vrij zijn. Je mag 

niet zomaar een afbeelding overnemen. Websites met rechten vrije foto’s of 

afbeeldingen: Stockfoto’s of Pixabay. 

Hoe pas ik mijn berichten aan? 

• Op de drie puntjes naast het bericht. (Let op eerst inloggen) 

• Zie rode pijl onderstaand venster.  

 

Handige tips 

1.  Activiteit aanpassen (na plaatsing)  

Als je een activiteit, na plaatsing, aan wilt passen dien je ingelogd te zijn. Alleen 

diegene die de activiteit in de agenda heeft gezet kan de activiteit wijzigen. 

Werkwijze 

1. Ga naar www.samensintanthonis.nl; 

2. Je logt in als je dit nog niet hebt gedaan (rechtsboven); 
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3. Ga naar de blauwe rechthoek met + Toevoegen naast je inlogrondje en klik 

daarop; 

4. Er verschijnt een venster, open mijn berichten en open het bericht (activiteit) 

wat je wilt aanpassen; 

5. Klik op de 3 puntjes naast het bericht en klik op wijzig, verander het bericht 

en vergeet het niet op te slaan. 

2.. Hoe je profielfoto te uploaden.  

Werkwijze 

Handig om vooraf te weten waar de foto zich bevindt op je PC.  

Profielfoto. De profielfoto mag een foto van jezelf zijn, (dit heeft de voorkeur) maar 

mag ook van je hobby, je passie, je huisdier of iets anders zijn.  

Stap 1; Klik op het rondje rechtsboven, klik op profielinstelling. 

Stap: 2. Klik op profielfoto. 

Stap: 3 Klik op foto uploaden. 

Stap 4: Klik op de foto, voeg toe en sla op. 

Je profiel nog completer maken? 

Je maakt jouw profiel nog completer door stap 3 t/m 5 in te vullen. 

Stap 3: schrijf iets over jezelf onder het kopje "algemeen”. 

Stap 4: wil je meer noteren zie: “Over mij". Vergeet niet je woonplaats aan te vinken 

Stap 5: indien gewenst voeg je hier je sociale profielen toe, facebook, LinkedIn. 

3. Ontvangst nieuwsbrief 

Wekelijks nieuws ontvangen uit je buurt/dorp? 

Werkwijze 

Open je profiel zie: rechts boven rondje met je foto. 

Klik op bewerk mijn profiel. 

Klik dan op nieuwsbrief, vink aan nieuwsbrief ontvangen. 

4 Selecteer je eigen dorp en dorpenselectiefilter 

Nieuws uit je eigen dorp willen de meeste gebruikers van dit platform het liefst lezen. 

Daarom is de ‘dorp-selectie-filter’ belangrijk. Zowel voor het lezen als het plaatsen 

van berichten. Lees hieronder waarom. 
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Wanneer je bij het aanmaken van je profiel hebt gekozen voor ‘alle dorpen’ zie je op 

de homepage berichten uit alle dorpen. Dit kan natuurlijk een bewuste keuze zijn als 

je van alles op de hoogte wilt zijn. Maar het kan er ook voor zorgen dat je door de 

bomen het bos niet meer ziet. Dan kan het juist handig zijn om in je profiel je eigen 

dorp te kiezen. Zo filtert het platform voor jou het nieuws uit je eigen dorp. 

Werkwijze 

Bovenaan de website zie je een drop-down-menu waar standaard ‘Hele gemeente 

Sint Anthonis’ staat. Kies hier voor je eigen dorp voor specifiek dorpsnieuws. 

Ook bij het plaatsen van een bericht en agenda-item is het belangrijk om het dorp 

waar het over gaat te selecteren. Zo krijgen de juiste inwoners, de juiste informatie 

doordat de filter optimaal werkt.  

Als voorbeeld zie je hier een bericht over Sint-Maarten. Dat werd alleen 

georganiseerd voor de inwoners van Sint Anthonis en Ledeacker. Doordat de 

schrijfster deze twee dorpen selecteerde, werd het bericht alleen op deze 

dorpspagina’s getoond. 

 

  

In je profiel (rechtsboven klikken op je foto - mijn profiel - over mij) kun je nakijken of 

je je eigen dorp als standaard ingesteld hebt staan.  
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5. Samen Sint Anthonis (tegel) vastzetten op het beginscherm van je telefoon. 

Dit kan eenvoudig in enkele stappen en je hebt altijd het nieuws bij de hand!  

 

 

 

Afbeelding boven is een voorbeeld van een Android toestel. 

Werkwijze  

Het toevoegen van Samen Sint Anthonis aan je startscherm kan op alle 

smartphones. Omdat de Samsung, Huawei en de IPhone het meest worden gebruikt, 

hebben we van die telefoons even wat voorbeelden op deze site gezet.  

IPhone 

 Ga naar de website van jouw buurtplatform op je mobiel (via Safari, niet via google 

Chrome). 

1. Klik onderaan op het blokje met de pijl omhoog. 

2. Er opent een nieuw scherm met gekleurde en zwart wit icoontjes. 

3. Schuif de zwart wit icoontjes naar links tot je de knop ziet: Zet op het 

beginscherm. 

4. Je ziet een nieuw scherm met daarop het logo van jouw buurtplatform en de 

naam van de website. 

5. Klik op gereed. 

Het icoontje met het logo van Samen Sint Anthonis staat nu op je beginscherm. 
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Android  

1. Ga naar de website van jouw buurtplatform op je mobiel.  

2. Klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de pagina. 

3. Klik op toevoegen aan het startscherm. 

Of  

Klik op de melding onder in je scherm: Samen Sint Anthonis toevoegen aan het 

startscherm. 

 

Mogelijkheden 

Op je mobiel heb je dezelfde mogelijkheden als op je IPad/ laptop of pc. Je kunt heel 

gemakkelijk meteen een bericht plaatsen en foto's toevoegen. En zo blijf je, ook al 

ben je misschien even wat verder van huis, altijd in de buurt! 

6. Handige toets combinaties bij het maken van een bericht 

Wanneer je een bericht aanmaakt, is het soms gemakkelijk om bepaalde toets 

combinaties te maken om sneller je tekst aan te kunnen passen. Denk hierbij aan de 

opmaak van je tekst, dus bijvoorbeeld een woord of kopje vetgedrukt maken of aan 

een bepaald woord een link toevoegen. Hier zijn hele handige toets combinaties 

voor, je moet ze alleen even weten. 

 

Werkwijze 

• Maak een nieuw bericht 

• Typ je tekst  

• Selecteer het woord waar je iets mee wilt 

• Gebruik vervolgens de volgende toets combinaties: 

Ctrl + k = link toevoegen, vul URL in, bij tekst vul je bijvoorbeeld: Klik hier, lees hier of 

voor meer info, vink aan openen in nieuw tab aan en druk op invoegen  
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Zie bovenstaand voorbeeld  

Ctrl + b = vet (Bold) 

Ctrl + i = cursief (Italic) 

Ctrl + u = onderstreept (Unlined) 

Ctrl + Z = maak een handeling ongedaan 

Maar denk ook eens aan deze combinatie: Shift + Enter. 

Deze combinatie gebruik je in plaats van een gewone Enter. Bijvoorbeeld als je een 

kop wilt toevoegen aan je bericht, maar meteen op de volgende regel wilt beginnen 

met je tekst. Zoals hier: 

Titel 

Begin alinea ... 

7. Het licht in de avond aanpassen: Dark modus 

Het is mogelijk voor een donkere of lichte weergave te kiezen bij het bekijken van het 

platform. 

Je wilt 's avonds nog even in bed op je buurtsite kijken. Op dat moment komt er een 

bult licht van het scherm af waardoor je ogen zich weer direct moeten aanpassen.  

Werkwijze 

Op de telefoon: 

Klik op de 3 streepjes (het zogenaamde 'hamburgermenu') en kies voor 'Contrast'. 
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Op laptop/tablet: 

Je vindt hem rechts bovenaan in de vorm van een zonnetje. Als je hierop klikt, kun je 

het schuifje verzetten naar 'donker thema actief'. 

Succes met het ontdekken van ons platform!  

Voor vragen kun je contact opnemen met:  

contact.samensintanthonis.nl 

De Dorpsverbinders helpen je graag! 

  

 

https://samensintanthonis.nl/contact

