
Nieuwe website  
Historische Vereniging 
Hasselt 
 
Opzet van de website: 

1. De bezoeker moet snel de informatie kunnen vinden via een uitgebreid menu en een 
zoekveld. 

2. De bezoeker moet veel informatie kunnen vinden en telkens van het ene interessante artikel 
naar een volgende worden geleid. De interesse moet gewekt worden en de informatie moet 
interessant zijn. De bezoeker moet terugkomen om verder te lezen. 

3. Er is een professionele beeldbank aan de website gekoppeld met ongekende mogelijkheden. 
4. De website moet leden van de Historische Vereniging stimuleren een bijdrage te leveren in 

de vorm van een verhaal, artikel, foto’s enz. 
5. Er moeten telkens verhalen en foto’s kunnen worden toegevoegd. De website is nooit af. 

Aan de bovenzijde van de website zijn de hoofdmenu-items te vinden. Via een rolmenu worden  de 
submenu’s zichtbaar. 
 
Menu: Home 
Hier komt de bezoeker binnen en de homepagina bevat algemene informatie over de website, de 
vereniging en Hasselt. De bezoeker kan kiezen uit de rolmenu’s of klikken op de 10 snelkoppelingen 
onder aan de pagina. Op de homepagina zijn ook nieuwsberichten te lezen en worden de komende 
activiteiten aangekondigd. Op deze homepagina bevindt zich ook een zoekveld. Hiermee kan de 
bezoeker heel de website doorzoeken en krijgt hints uit alle pagina’s waarop het gezochte voorkomt. 
Op de homepagina bevindt zich een button om je aan te melden als lid of om vrijwilliger te worden.  
Menu : Hasselt 
Sub: geschiedenis: een korte beschrijving van de geschiedenis van Hasselt 
Sub: volkscultuur: verschillende items over gebruiken, dialect, feesten, e.d. 
Sub: bekende Hasselters: levensbeschrijvingen van een groot aantal Hasselters uit het verre en 
nabije verleden 
 
Menu: Hasselt Historiael 
Op deze pagina staat de korte inhoud van de twee laatste uitgaven van Hasselt Historiael. Er is een 
link naar de plek op de Beeldbank waar alle oude uitgaven van Hasselt Historiael staan. Elke uitgave 
is in zijn geheel door te lezen. De uitgaven worden gepubliceerd wanneer ze twee jaar oud zijn. 
 
Menu: Publicatie 
 
N.B. Wanneer je via dit menu de website verkent, kom je na het aanklikken van het menu-item op 
een pagina met linken. Onder elke link kan een verhaal, foto enz, ondergebracht zijn. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid om op een overzichtelijke manier veel interessante zaken voor het 
voetlicht te brengen. De onderstaande items worden in de toekomst verder gevuld met informatie. 
Sub: Artikelen. Een groot aantal artikelen over de geschiedenis van Hasselt. 
Sub: Toen en nu: een groot aantal artikelen met foto’s van de ontwikkeling van Hasselt sinds 1900. 
Sub: lesbrieven: een aantal lesbrieven over Hasselt 
Sub: stadswandelingen: een aantal stadswandelingen langs historische plekken in Hasselt. Te 
downloaden door gasten. 
Sub: bibliotheek: de catalogus van de bibliotheek van de Historische Vereniging en informatie over 
een groot aantal belangrijke boeken over de geschiedenis van Hasselt 
Sub: krantenarchief: verwijzing naar Delpher met uitleg, daarnaast documenten met 
krantenberichten uit Hasselter kranten. 

www.historischevereniginghasselt.nl 



Sub: index: verschillende indexen bv: lijst van burgemeesters, lijst van predikanten en pastoors, 
vroedvrouwen, veldwachters, lijst met alle bedrijven in 1846, lijst van boeren in 1917,  enz, enz, enz 
Sub: Video’s : links naar video’s over Hasselt die op YouTube staan 
Sub: Audio: links naar audiofragmenten over Hasselt die op YouTube staan of op eigen server. 
Sub: Eigen Uitgaven Hist.Ver.Hasselt : afbeelding en korte inhoudsopgave boeken die in eigen 
beheer/ met medewerking van de vereniging zijn uitgegeven.  
Sub: links: links naar interessante websites binnen en buiten Hasselt 
 
Menu: Erfgoed 
Sub: Tijdlijn; belangrijke gebeurtenissen uit de historie van Hasselt. + koppelingen naar artikelen 
elders op de site 
Sub: Gebeurtenissen: overzicht met verhalen van belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van 
Hasselt. 
Sub: Monumenten: overzicht van de 74 rijksmonumenten in Hasselt met eventuele links naar 
langere artikelen over dit monument. Ook de gemeentelijke monumenten worden beschreven. 
Sub: bijzondere bebouwing: artikelen met foto’s (met eventuele links) 
Sub: waterwegen: artikelen over alles  wat met waterwegen te maken heeft met foto’s (met 
eventuele links) 
Sub: bedrijven: artikelen over bedrijven met foto’s (met eventuele links) 
Sub: straten: artikelen over straten, pleinen enz. met foto’s (met eventuele links) 
Sub: Historische plattegronden: kaarten van voor 1850 met een beschrijving (met eventuele links) 
Sub: kadasterkaarten: kaartjes met beschrijving (met eventuele links) 
 
Menu: Beeldbank 
Een professionele Beeldbank met de mogelijkheid voor gasten om duizenden foto’s te bekijken, 
verdeeld in honderden categorieën, te raadplegen via het menu en via een zoekopdracht. Je kunt 
vanuit onze website via de menu link  Beeldbank ernaartoe. Op deze Beeldbank vinden ook alle 
oude uitgaven van Hasselt Historial een plek te vinden in het submenu : Albums.  Ze zijn 
doorzoekbaar. Dus zoek je op “Hoogstraat” dan selecteert de website alle H.H. nummers waarin dat 
woord voorkomt. Ook komt er een apart menu voor historische voorwerpen,  leuk om de kelder van 
het oude stadhuis eens uit te spitten.  
 
Menu: Agenda 
Op de homepagina staan ook komende bijeenkomsten/ tentoonstellingen/ sprekers e.d. genoemd. 
 
Menu: Nieuws. Op de homepagina worden telkens nieuwsitems gepubliceerd. Het archief van deze 
nieuwsitems is via het menu te bereiken. 
 
Menu: Werkgroepen: voor elke werkgroep is er een eigen pagina waarop info over de werkgroep 
staat. Aan deze pagina kunnen via links extra pdf’s worden toegevoegd. 
 
Menu: vereniging: 
Submenu’s voor: wie zijn we, doel en werkwijze, doneren, vrijwilliger worden, jaarverslagen, 
statuten enz. 
 
Menu: contact: e-mailadressen voor snel contact. 
 
UITGELICHT: Op de Home –pagina staan  10 snel-linken naar interessante onderdelen van de 
website, waaronder ook een link naar een gastenboek. 
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