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 Jaarverslag 2018 werkgroep Website en 
Social media 
 

In januari 2018 ging de vernieuwde website online. In de loop van het jaar werd 

de beveiligde verbinding gerealiseerd: https://heemkundekringcranendonck.nl 

(met dank aan Wouter Kursten). Tevens in december de cookiemelding. 

Hiermee voldoen we aan de voorwaarden van de nieuwe privacywetgeving.  

Tevens werd een Facebookpagina gelanceerd. 

In december werd als proef een Instagram pagina en een Twitterpagina 

aangemaakt. (Deze zijn nog in de beginfase). Beheerder van website en social 

media is Harry de Laat.  

 
 

Inhoud 

De website heeft veel meer inhoud dan voorheen. De volgende pagina’s 

werden aangemaakt: 

 

Startpagina: Nieuws (in de vorm van een blog) met tevens zoekfunctie, 

agendaweergave komende vijf activiteiten, Link naar Facebook, Link naar 

Twitter, Site-inhoud. Op de startpagina worden naast aanstaande activiteiten 
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artikelen geplaatst als: Foto van de maand (aangeleverd door Fotowerkgroep), 

Natuurwandeling, Natuurgebieden, Bidprentje van de maand (aangeleverd 

door Annie Staals-Jacobi) Boekennieuws, Bekende Cranendoncker, 

Monumenten en Objecten. 

 

Agenda: Jaaragenda met hierin alle bekende activiteiten (Deze wordt zo 

actueel mogelijk gehouden). 

 

Over ons met de sub-pagina’s: 

Het bestuur 

De werkgroepen, 

Uit de pers 

 

Over Cranendonck met de sub-pagina’s:  

Bijzondere mensen 

Geschiedenis 

Collecties met sub-pagina’s:  -Bidprentjes en rouwbrieven 

         -Foto’s 

       -Filmpjes 

      -Naslagwerk 

Ruimtelijk erfgoed met sub-pagina’s:  -Bijzondere gebouwen 

        -Objecten 

        -Natuurgebieden 

Monumenten met sub-pagina’s:  -Rijksmonumenten 

       -Gemeentelijke Monumenten 

       -Oorlogsmonumenten 

         -Grafmonumenten   

Historisch Cranendonck met verdwenen erfgoed 

Straatnamen 

 

Tijdschrift Aa-kroniek 

Met promotie Aa-kroniek en downloadmogelijkheid van alle Aa-kronieken van 

1982 t/m 2013. 

 

Links  

met links naar verwante pagina’s en pagina’s gerelateerd aan Cranendonck. 
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Contact: 

met contactformulier 

en sub-pagina’s:  - Lid of Abonnee worden 

      - Disclaimer/Colofon met link naar Privacyreglement 

 

Statistieken: 

 

 
 

Totaal bezoekers 2018: 13.937 

gemiddelde per dag: 38 

Wens: pagina over Toponiemen 

Social Media 

Facebook: 

Bijna alle berichten die op de website kwamen werden ook gepubliceerd op 

onze facebook-pagina: https://facebook.com/heemkundekringcranendonck 

Belangrijke items werden gedeeld op de pagina’s: 

Je bent Buullander als… (ruim 2900 leden) 

en je bent van Hamont-Achel als… (ruim 6500 leden) 

In de loop van het jaar groeide het aantal leden naar 383 (niet slecht voor een 

Heemkundekring): 

 

https://heemkundekringcranendonck.nl/
https://facebook.com/heemkundekringcranendonck


Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ 
https://heemkundekringcranendonck.nl 

 
Door het delen met andere pagina’s en de leden die berichten deelden hadden 

we soms een bereik van meer dan 2,5 duizend: 

 

Twitter 

In november werd experimenteel een Twitterpagina aangemaakt: 

https://twitter.com/HBCranendonck  

Het aantal volgers zal nog duidelijk moeten groeien. (Er is nog geen reclame 

over gemaakt!) 

Websiteartikelen kunnen gedeeld worden op Twitter! 

 

Instagram 

Ook is er in november een Instagrampagina aangemaakt op experimentele 

basis: 

https://www.instagram.com/heemkundekringcranendonck/  

Ook deze pagina moet nog duidelijk groeien. (Er is nog geen reclame over 

gemaakt!) 

(Harry de Laat) 
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