
Handleiding Utdorp 
Na het aanmaken van een profiel kunt u verschillende soorten berichten plaatsen. Om een bericht te 

kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn. Wanneer u rechtsboven op de knop toevoegen klikt (alleen 

zichtbaar als u ingelogd bent), ziet u de verschillende opties. Klik op de gewenste optie.  

 

 

  



Bericht plaatsen 
1. Klik op ‘Bericht’. 

 

2. Selecteer de auteur en klik op de knop ‘Verder’. 

3. Schrijf in het rode vak de titel. 

4. Schrijf in het blauwe vak uw bericht. 

5. Klik op het oranje vak als u een foto wilt uploaden. 

De vakken ‘Label’ en ‘Publiceer ook op de pagina van’ kunt u negeren. 

 

6. Druk vervolgens op de knop ‘Publiceren’. Uw bericht is nu geplaatst. 

7. Als het bericht geplaatst is kunt het ook delen op Facebook, door te klikken op het logo van Facebook. 

 

 

 

  



Activiteit plaatsen 
1. Klik op ‘activiteit’. 

 

2. Kies de auteur 

 

3. Vul in het rode vak uw onderwerp in. 

4. Beschrijf in het blauwe vak waar uw activiteit over gaat, eventuele kosten, aanmeldgegevens en eventuele 

contactgegevens. 

5. Als u een foto wilt toevoegen, kunt u op de knop in het oranje vak klikken. 

6. In het groene vak vult u de datum, start- en eindtijd, waar (Blerick, Boekend, Hout-Blerick) en locatie in. 

7. Wanneer de activiteit vaker voorkomt kunt u deze laten herhalen door het vakje ‘Herhalen’ aan te klikken. 

 

8. Klik nu op de knop ‘Publiceren’ en uw activiteit is geplaatst. 

  



Prikbordadvertentie plaatsen 
1. Klik op de knop ‘Prikbordadvertentie’ 

 

2. Kies vervolgens de auteur.  

 

3. Vul in het rode vak het onderwerp in. 

4. Vul in het blauwe vak een omschrijving van de advertentie en eventuele kosten. 

5. Als u een foto wilt toevoegen kunt u op de knop in het oranje vak klikken en deze selecteren. 

6. In het groene vak selecteert u bij soort, aangeboden of gevraagd. 

7. U kunt uw telefoonnummer en adres/locatie optioneel invoeren. Dit is niet verplicht. 

 

 

8. Druk op de knop ‘Publiceren’. Uw advertentie is nu geplaatst. 

  



Hulpvraag of aanbod plaatsen 
1. Klik op de knop 

 

2. In het rode vak kunt u de auteur kiezen. 

3. In het blauwe vak kunt u aangeven of het om een hulpvraag of hulpaanbod gaat. 

 

 

 

Let op, de handleiding gaat op de volgende pagina verder! 

  



 

4. In het groene vak vult u de titel in. 

5. In het oranje vak vult u een beschrijving van de hulpvraag of het hulpaanbod in. 

6. Als u een foto wilt toevoegen klikt u op de knop in het gele vak. 

7. In het paarse vak geeft u aan of de hulpvraag of aanbod eenmalig of terugkerend is. 

8. Klik op   

en maak een keuze uit de opties. Er zijn meerdere opties mogelijk.

 

9. Klik op de knop ‘Publiceren’. Uw advertentie is nu geplaatst. 

 

 


