
 

Beste leden, 
 
Alweer een Plekbord-Extra hoor ik je denken. Zeker 
en wat mij betreft heel terecht. Na maandenlange 
inspanning van het drietal Frans, Huub en Jean-
Pierre hebben we nu een volledig vernieuwde 
website beschikbaar via www.hkkonsenoort.nl. 
 
Een website waarop we met recht trots mogen zijn. 
Graag complimenteer ik namens onze vereniging 
genoemd drietal met het resultaat onder heel veel 
dank voor hun inzet hiervoor. 
 
Hun ervaringen met het ontwerpen en bouwen van 
de website delen zij graag met jullie in dit Plekbord-
Extra. 
 
Adrie Verboord 
voorzitter  
 

 

Vernieuwing Website   
door: Huub van Helvoort 
 
De naam van de website van de heemkundekring 
www.hkkonsenoort.nl is in 2001 geregistreerd. De 
eerste versie van deze site is toen ook gemaakt door 
Nico de Bonth. 
 
Toen in 2004 in de ALV een vrijwilliger werd 
gevraagd om de website te gaan beheren heb ik mij 
meteen aangemeld omdat ik toen al een redelijke 
ervaring daarmee had. De programmacode die werd 
gebruikt om het uiterlijk van de website te bepalen en 
de database ervan te gebruiken kreeg ik dan ook 
snel onder de knie. Ook omdat ik al gewend was om 
voor mijn beroep met verschillende 
programmeertalen te werken. 
 
In de loop der jaren zijn steeds meer functies aan de 
website toegevoegd en is de website ook van 
gedaante en kleur veranderd. Dat ging makkelijk 
omdat de indeling hetzelfde bleef. 
De meest opvallende veranderingen zijn in 2009 en 
2017 aangebracht. 
 
Voor de nieuwe website is gekozen voor een 
hedendaagse structuur met nog meer gemak voor de 
bezoekers. Om dat voor elkaar te krijgen zonder de 
toegang tot de bestaande site niet al te veel te  
verstoren en toch na te kunnen gaan of alle functies 
werkten heb ik vaak de nieuwe site nog na 
middernacht enige tijd geactiveerd en bewerkt.  
 
Ook bij deze geheel vernieuwde site heb ik mijn 
ervaring met programmeren moeten gebruiken om de  

uitstraling naar onze 
eigen hand te zetten. 
Dat heeft mij heel 
wat hoofdbrekens 
gekost. De 
voorgeprogrammeer
de website bleek 
namelijk niet te 
voldoen aan onze 
verwachting/eisen. 
Op sommige 
plekken zijn zelfs de 
door mij ontwikkelde 
functies van de oude 
website vernieuwd 
en hergebruikt. Al 
met al heb ik daar de nodige uren aan besteed.  
 
Het was uiteindelijk een hele uitdaging/klus, maar ik 
denk dat het resultaat er ook naar is. Ook al is de site 
nooit 100% “klaar”. Er moeten hier en daar ook nog 
wat puntjes op de “i” gezet worden. Eventuele 
opmerkingen hoor ik graag van u. 
 
Huub van Helvoort,(foto)  
webbeheer@hkkonsenoort.nl  
 

 

voor geïnteresseerden: de gebruikte 
programmeertalen 

html, php, javascript, xml, css, mySQL 

 

 

Vernieuwde website  
door: Jean-Pierre Beerens  
en Frans van Noppen 
 
Na de modernisering van de opmaak van MGT en 
het invoeren van een nieuwe huisstijl was de website 
aan de beurt, een lang gekoesterde wens van het 
bestuur. Allereerst hebben we maar eens 
opgeschreven wat wij dachten dat de functionaliteit 
van de website zou moeten zijn. De belangrijkste 
uitgangspunten voor vormgeving van de nieuwe 
website waren herkenbaarheid, overzichtelijkheid en 
gebruiksgemak. Daarna hebben we een dummy-
website gebouwd en die aan het bestuur voorgelegd. 
Het bestuur was unaniem van mening dat we 
daarmee verder moesten gaan. De volgende stap 
was het onderzoeken of onze eigen webmaster Huub 
(van Helvoort) dit allemaal kon en wilde realiseren. 
We kozen voor het database georiënteerde 
programma WordPress dat momenteel bij verreweg  

http://www.hkkonsenoort.nl/
mailto:webbeheer@hkkonsenoort.nl?subject=opmerking_website


 
Frans van Noppen 

 
de meeste websites wordt gebruikt. Huub ging 
enthousiast aan de gang maar hij had geen ervaring 
met WordPress en moest zich daar eerst in 
verdiepen. Het bleek dat er geen thema beschikbaar 
was die een op een paste bij het ontwerp wat we 
hiervoor hadden gemaakt. Gelukkig wist Huub met 
zijn kennis van websitebouwen het zodanig aan te 
passen dat het oorspronkelijke doel dicht genaderd 
werd.  

 

 
Jean-Pierre Beerens 

 
Voor het zover was is er heel wat heen en weer 
gebeld, gemaild en geteamst (digitaal vergaderen). 
Een paar keer zijn we bij elkaar geweest maar 
wegens de corona is dat uiterst beperkt gebleven.  
 
Geleidelijk aan zullen we, in navolging van webshop-
betalingen via iDEAL, de functionaliteit van de 
website vergroten, onder meer door de toevoeging 
van ons digitaal archief waar we nu volop mee bezig 
zijn.  
 
Neemt u eens een kijkje  op  onze vernieuwde 
website. Hopelijk kunt u onze inspanning waarderen.  
 
Jean-Pierre Beerens en Frans van Noppen 
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