
 
 
 
 
 

De nieuwe website! 
 
Per 1 november is er voor onze 4H dorpen een nieuwe website in de lucht! Hiermee komt 
onze oude en vertrouwde website te vervallen. De website is te bereiken onder een nieuwe 
domeinnaam: www.4hdorpen.nl. Maar om de overgang zo soepeltjes mogelijk te laten 
verlopen is het oude (e-mail)adres ook nog steeds actief en wordt u automatisch 
doorverwezen naar onze nieuwe site. 
 
Bij een nieuwe website hoort ook een nieuw logo! Het logo is gemaakt door de bouwer van 
de website, MulderMedia uit Oldeberkoop. U zult vanaf nu het nieuwe beeldmerk overal in 
onze publicaties aantreffen. 
Ook de website van het 4h-archief is door genoemd bedrijf gebouwd en het mooie is dat 
beide websites nu eenzelfde uitstraling hebben. 
 
Omdat Hichtepunten een dorpsblad is voor alle 4H-dorpen, hebben we gemeend om bij de 
opzet van de nieuwe website ook alle 4 dorpen tot hun recht te laten komen. Zoveel 
mogelijk verenigingen en organisaties binnen onze dorpengemeenschap zijn uitgenodigd 
om, tegen een geringe onkostenvergoeding, mee te doen. Een aantal hiervan hebben 
daadwerkelijk interesse getoond en kunnen vanaf nu hun eigen gedeelte beheren. 
 
Uiteraard betekent dat niet dat alleen deelnemende verenigingen kunnen publiceren. De 
website is, zoals gezegd, bedoeld voor alle dorpsgenoten! Vandaar dat ook zoveel mogelijk 
informatie van de oude website is overgenomen naar de nieuwe. Het kan zijn dat de info 
gedateerd is. We verzoeken deze verenigingen dan ook van harte om deze informatie aan te 
passen. Deelnemende verenigingen kunnen dat zelf, maar niet deelnemende vereniging 
zullen deze informatie naar ons toe moeten sturen: info@4hdorpen.nl 
 
Nog even op een rijtje het verschil tussen deelnemen en niet deelnemen. 
 
Deelnemende verenigingen ontvangen een eigen inlogcode om hun eigen gedeelte op de 
website te kunnen beheren. Ze kunnen hun eigen nieuws, foto's en documenten publiceren. 
Ook hebben ze toegang tot de agenda om hun evenementen kenbaar te maken. We vragen 
hiervoor een eenmalige onkostenvergoeding en een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud. 
Dit zijn erg schappelijke prijzen! 
 
Niet deelnemende verenigingen kunnen alleen algemene informatie over hun vereniging 
publiceren via de website, maar kunnen dit niet aanvullen met foto's en/of bestanden. 
Agendapunten, nieuws voor Op 'e Bel en adreswijzigingen etc. moeten via de mail 
aangeleverd worden. info@4hdorpen.nl Informeer naar de mogelijkheden! 
 
Oh ja, dorpsverenigingen en organisaties binnen onze gemeenschap die een eigen website 
hebben, zijn nu ook via een link op onze nieuwe site te bereiken! 
 
De Hichtepuntencommissie 
algemeen: info@4hdorpen.nl  
kopij: hichtepunten@4hdorpen.nl 


