
LINKEN MAKEN VAN EMAILADRESSEN EN PDF BESTANDEN 

 e-mail adres doorlinken 

Zet je mailadres bij bericht 

Sleep met je muis eroverheen, word dan blauw 

Ga naar het blauwe wereldbolletje toe boven in de balk en klik daar op 

Klik in op het venstertje waar staat (linktype) URL op het zwarte vinkje dan zie je e-mail 

staan klik daarop 

Vul daar het mailadres in wat je bij bericht heb gezet en klik op oké 

Dan zie je op je website dat het aangemaakt is, omdat je tekst nu blauw aangeeft. 

Scroll naar beneden en klik op opslaan  

 

 Een document doorlinken van bijvoorbeeld een verslag van een pdf bestand 

Maak eerst een pdf bestand van o.a. verslagen, nieuwsbrieven etc. etc. 

Op de website waar je het document wilt hebben, type je in bijvoorbeeld verslag>>>  

Scroll iets naar beneden 

Ga naar bestand kiezen en klik daar op 

Er opent een nieuw venster van jou computer 

Zoek je document op klik daarop en klik op openen  

Je bent terug op de website en klik dan op uploaden 

Net daarboven zie je het bestand staan 

Klik met de rechterkant van je muis daarop en klik dan op linkadres kopiëren 

Bij berichten waar je het verslag hebt ingetypt, sleep je met de linkerkant van de muis over 

de tekst, wordt blauw 

Ga boven in de balk naar het blauwe bolletje en klik daarop 

Bij URL plak je de link in daarboven klik je op doelvenster 

Klik op het grijze vinkje en klik op nieuw venster (blank) dan op oké 

Scroll naar beneden en klik op opslaan  



 

 

Rechtstreeks een link maken naar bijv. fotoalbum. 

1. Klik op link (aan de rechterkant waar geschreven staat inhoud aanmaken)  

 

Vul het volgende in 

NAAM   

(we slaan even afbeelding selecteren over) 

TITEL 

TOELICHTING 

 

(nu gaan we een foto invoegen) 

Klik op afbeelding selecteren 

 

Bestand kiezen 

 

Zoek bij je afbeeldingen (die je zelf op de computer hebt) een foto 

 

Klik op de foto en dan op openen 

 

 klik op uploaden   

 

klik op invoegen 

 

Kopieer de link van het fotoalbum  

 

Plak die in de balk waar link staat op je website 

             Klik daaronder het hokje aan  URL in nieuw venster openen 

 

             Klik dan het hokje aan bij (Lokale afdeling menu item) op fotoalbum 

            Dan op opslaan 

 

 


