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Wens
De leden van de werkroep wensen u , lezers van deze nieuwsbrief en bezoekers van de website
genealoge-ermelo.nl , allereerst een goed en gezond 2014. De goede voornemens moeten nu tot
uitvoering worden gebracht en dat zal nog wel wat moeite gaan kosten. De werkgroep heeft tussen de
feestelijke bedrijven door niet stil gezeten en er is weer het een en ander te melden.

Er komt schot in
De vorderingen betreffen in de eerste plaats de vulling van de databank. De productie lag tussen
Kerst en Nieuwjaar wel even stil maar bedraagt tot nu toe een vulling met 900 personen en 2246
documenten ( afbeeldingen).
Omdat we de huwelijken als uitgangspunt hebben genomen is de vulling in de tijd gerekend eerder
breed dan diep. Hierdoor zijn er nog niet veel generatieverbanden zichtbaar. Naar verwachting zullen
deze verbanden tussen ouders en kinderen bij de invoer van de huwelijken van ca 1895 echt zichtbaar
worden. Even geduld dus voor dit punt.

Een nieuwe kijk op de persoon
Onder deze kop willen wij de aandacht richten op de nieuwe persoonskaart die we in de site
gebruiken. De eerste versie was een lange tabel waarin werd getracht de informatie zo duidelijk
mogelijk te rubriceren . Iets dat naar ons idee niet erg lukte. De afbakening er van werd in deze
constructie onvoldoende gegarandeerd. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een goed alternatief.
We denken dat nu te hebben gevonden. De nieuwe persoonskaart1 bestaat nu uit een enkele kaart die
in principe schermbreed en schermhoog is en blijft. Hij is verdeeld in twee hoofdonderdelen. De
linkerhelft van de kaart bevat de initiële persoons- en relatiegegevens . De rechterhelft bestaat uit een
zgn. harmonica opbouw. Zie het als kaarten die op elkaar liggen. Elke kaart heeft een eigen tab aan de
bovenzijde ervan. Door een tab aan te klikken wordt de betreffende detailinformatie getoond.
Voordeel is dat de persoonsgegevens links steeds in beeld blijven en de samenhang beter wordt
gewaarborgd.
Om u in staat te stellen eventuele correcties of aanvullingen aan te leveren is de laatste Tab
voorzien van een correctieformulier. Hiermee kan direct en gericht op de persoon worden gereageerd.
Het is, onder voorwaarden, mogelijk om materiaal ( afbeelding o.i.d.) mee te sturen. Mocht u hiervan
gebruik willen maken maar daar hulp bij willen hebben aarzel dan niet om op de werkgroep een
beroep te doen. U kunt ons op meerdere manieren bereiken. Per contactformulier in de site of via het
volgende telefoonnummer, 06 26854665.
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Verhalen gevraagd
Zoals al eerder gesteld zijn wij op zoek naar iets meer dan alleen de data van de personen in onze
verzameling. Om die reden dan ook het beroep dat we op u willen doen om verhalen, overleveringen,
anekdotes e.d toegeschreven aan de persoon te mogen ontvangen. Indien u het lastig vindt om het bij
ons te krijgen dan zijn wij uiteraard bereid om naar u toe te komen. We zien uw bijdragen vol
verlangen tegemoet.

Tot zo ver deze Nieuwsbrief

Namens de werkgroep,

Ton van Steenoven
Webbeheer genealogie-ermelo.nl

De persoonskaart nieuwe stijl

De openingspagina van de persoonskaart. In het rechterdeel is ruimte beschikbaar en voorbereid om
een korte persoonsbeschrijving of anekdote op te nemen.
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De tab Geboorte/Dopen opent als volgt

De tab Relatievorm geeft zicht op de details van de relatie(s) van de persoon. De presentatie is
chronologisch en bevat indien van toepassing de details van o.m. de ondertrouw, het burgerlijk en
kerkelijk huwelijk en de scheiding.

www.genealogie-ermelo.nl

Om u in staat te stellen eventuele correcties of aanvullingen aan te leveren is de laatste Tab voorzien
van een correctieformulier. Hiermee kan direct en gericht op de persoon worden gereageerd. Het is
zelfs mogelijk om materiaal ( afbeelding o.i.d.) mee te sturen. Mocht u hiervan gebruik willen maken
maar daar hulp bij willen hebben aarzel dan niet om op de werkgroep een beroep te doen.

