
 

 

AGENDA toevoegen aan uw blog 

 

►Log in op uw blog. 

►Klik in het menu op “Personaliseer”. 

►Kies nu voor de L of R kolom en klik op het groene pijltje, zie blauwe pijlen  

Fig1. 

 

 

Fig 1 

►Het venster “Personaliseer blog – agenda toevoegen” opent. 

.  

Fig 2 



 

 

Naar alles waar naar gewezen wordt, met de blauwe pijlen zie Fig2 kan je aanpassen. 

►Door “ja” aan te klikken, worden uw laatste activiteiten op uw blog getoond,  

Zie rode pijl Fig 2. 

►Men kan hier kiezen voor  het aantal activiteiten dat op uw blog getoond worden. 

Zie gele pijl Fig2. 

►Alles naar uw zin, klik dan op”Toevoegen” zie zwarte pijl Fig2. 

►Bekijk nu uw blog, in de kolom waar je uw agenda hebt geplaatst vind je nu onderstaande,  

Zie Fig3, zonder activiteiten. 

 

Fig 3 

Activiteiten toevoegen. 

 

Fig 4 

 

►Klik nu terug in het menu op “Personaliseer”. 

►In de kolom waar het agenda is geplaatst, klik op “agenda” zie blauwe pijl Fig4. 



 

 

►Het venster “Personaliseer blog> agenda wijzigen” opent. 

 

 

Fig 5 

 

►Wil je eventueel nog wijzigingen aanbrengen, door aanpassingen te wijzigen. 

Wijzig dan deze en klik op “wijzigen” zie blauwe pijl Fig5. 

 

►Klik nu bij “Activiteiten” op “Toevoegen” zie rode pijl Fig5. 

 

► Het venster, zie Fig6. Opent. 

►Om nog meerdere activiteiten, toe te voegen klik steeds op “Toevoegen”. 

Zie Fig5. En ga te werk zoals in Fig6. 

 

 



 

 

 

 

Fig 6 

►Bij titel: typ je de benaming van deze activiteit. 

►Stel de datum van in van deze activiteit, zie rode pijl Fig6. 

►Typ een korte beschrijving van deze activiteit, dit wordt op uw blog getoond. 

►In het tekstvak, zie Fig6, plaatst daar meer informatie over deze activiteit. 

►Klik nu op “Toevoegen”, zie blauwe pijl Fig6. 

 

►Bekijk uw blog. 

Onderstaande verschijnt op uw blog met alle activiteiten, zie Fig7 (is een voorbeeld) en 

rekening gehouden, met het aantal te tonen activiteiten, zie Fig2 gele pijl. 

Wanneer uw bezoeker op “Meer informatie” klikt, zie blauwe pijl Fig7, bekomt hij de uitleg 

door u gegeven in het tekstvak, zie Fig6.. 



 

 

 

 

Fig 7 

 

Wijzigen en verwijderen van activiteiten. 

►Klik in het menu op “Personaliseer”. 

►Klik op “agenda” zie Fig4. 

►Het venster Fig5 opent terug. 

►Onder u “activiteiten” vind je al uw geplaatste activiteiten terug. 

Wijzigen. 

►Klik naast de activiteit bij “wijzigen/verwijderen” op “wijzigen”. 

Zie blauwe pijl Fig8. 

Wijzig uw activiteit en klikt onderaan op “wijzigen”.  



 

 

 

Fig 8 

Verwijderen 

►Klikt naast de activiteit bij “wijzigen/verwijderen” op “verwijderen”. 

Zie rode pijl Fig8. 

 

Fig 9 

►Bevestig dit door te klikken op “Ja, ik ben zeker en wil deze activiteit verwijderen”. 

Zie rode pijl Fig9. 

Verwijderen van deze agenda uit uw blog. 

►Klik op het rood kruisje rechts van “Agenda” zie Fig4. En bevestig eveneens met “Ja…..”  

Succes. 

Pépe 
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