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Een jaar bijna ten einde
Tweeduizendveertien, zo geschreven ziet het er toch even anders uit dan in een rijtje cijfers, 2014.
Voor de werkgroep een jaar waarin weer veel werk is verzet. Misschien beantwoordde het niet
geheel aan de eigen verwachtingen. De vorderingen met het invoeren stagneerde even maar werd
gelukkig weer goed opgepakt. Ligt de nadruk tot nu toe op het terugwerken naar en in de 19e eeuw, er
is nu besloten om tevens en met iets meer prioriteit de jaren tussen 1940 en 1922 in te gaan vullen.
Tenslotte ligt voor de oudere generaties daar nog een meer levendig aanknopingspunt met het
jonge verleden.

Nu kan het nog…
Een gesprek hebben met onze oudere dorpsgenoten, allen met hun eigen verhaal en vaak ook nog
hun eigen beelden die we graag met hen zouden delen. Dit schept voor de werkgroep een extra taak,
het bezoeken, interviewen en verzamelen van tekst en beeldmateriaal. Uiteraard alles in goed overleg
met de geïnterviewde Ermeloers.
Omdat een ieder in de huidige werkgroep al een ruim bemeten taak heeft is dit dan ook een
oproep aan u, die mogelijk nog wat tijd te besteden heeft, om zich voor dit onderwerp bij de groep aan
te sluiten. Met uitzondering van het bezoeken kunnen, net zoals bijna alle huidige taken, de
werkzaamheden in eigen tijd en thuis worden uitgevoerd. Voor de afstemming van de
werkzaamheden en het onderhouden van de groepsband wordt elke derde woensdag van de maand
een werkgroep bijeenkomst belegd.

Uw stem wordt gehoord
De werkgroep tracht bij haar werkzaamheden steeds zo goed en compleet mogelijk te zijn. Dit
gezegd hebbende moeten we constateren dat er zo nu en dan iets tussendoor kan slippen. Het blijft
tenslotte mensenwerk. Wel hebben we de website zodanig ingericht dat u, vanaf uw kant, kunt
reageren als er zaken verkeerd of onvolledig worden vermeld of er onduidelijkheid bestaat over de
verschillende schermen. Daartoe zijn meerdere opties aanwezig. Er kunnen wensen worden ingediend,
bestanden worden aangeleverd of gewoon contact worden opgenomen. Daarnaast kunnen op
persoonskaartniveau eventuele genealogische correcties worden gemeld.

Wensen
Wensen hebben betrekking op zaken/functionaliteiten in de website die u mist of overbodig vindt.
U kunt reageren via AANMELDEN WENSEN in CONTACT in het hoofdmenu.
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U komt dan in een formulier waarin u het
onderwerp kunt opgeven.
Dit zijn: Presentatie (bestaand) – Nieuw
onderwerp – Overig.

Omschrijf kort en bondig maar duidelijk wat u
wenst. We nemen in geval dat nodig is contact met u
op.

Bestanden aanleveren
Ook hier is een webformulier
beschikbaar. Dit vindt u onder UW
BIJDRAGE onder CONTACT.
Bij dit formulier is een optie waar u
bestanden vanaf uw eigen computer aan de
werkgroep kunt aanleveren.
Zie de volgende afbeelding.
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Contact opnemen
Voor niet nader benoemde zaken als hierboven
gemeld kan contact worden gezocht via een
webformulier CONTACTFORMULIER onder
CONTACT.
In dit formulier kan een bericht aan de
werkgroep of het webbeheer worden gezonden.

Correcties op persoonskaartniveau
De genealogische detailgegevens worden in principe in de persoonskaart getoond. Op deze plaats
bestaat dan ook de mogelijkheid
om eventuele wijzigingen of
aanvullingen aan te leveren.
Dit kan door het formulier
onder de meest rechtse tab
(Aanvulling/Correctie) in de
persoonskaart .
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Ook is het daar mogelijk om naast
tekstuele informatie een bestand mee te
sturen.
De restrictie voor het bestand is een
maximale grootte van 1 Mb.
Heeft u meerdere bestanden, dan deze
graag verzenden als een “gecomprimeerde
map” .

Ten slotte
Wenst de werkgroep u en de uwen mooie Kerstdagen, een goed uiteinde en een nog beter begin
van een voorspoedig maar bovenal gezond 2015.

Namens de werkgroep
Ton van Steenoven
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