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Lente in het land 

Ook op de van Oordstraat is het nu merkbaar. De CV kan uit blijven en het is er redelijk goed 
toeven. Vooral als je wat om handen hebt. Terwijl ik dit schrijf zijn Jan Mondria en Sjaak Lijbers druk in 
de weer om de gegevens van een aantal personen 
aan de website toe te voegen. Zij zijn nu bezig om 
de gaten van deze eeuw dicht te maken. Het jaartal 
1906 kan vandaag worden afgerond.  

De twee dames, Marlies van der Heijden en Lya 
van Buuren, zijn begonnen om hun tweede 
jaargang op orde te maken. Het was even wennen 
maar het komt allemaal goed.  

De website 

De website raakt lekker gevuld als we bedenken dat er bij aanvang van de werkzaamheden van 
vanmiddag de teller voor het aantal personen op 1167 en die van gekoppelde documenten op 4235 
stond. Echt grote verbeteringen / wijzigingen aan de bezoekerskant  zijn er niet uitgevoerd. De 
functionaliteiten voldoen goed.  

Het bezoek aan de website is goed te noemen. Wat wel iets hoger zou mogen zijn is het aantal OV 
leden dat zich registreert op de website. Het is voor alle OV leden vrij zonder overige kosten. U kunt 
zich registreren op de website waarbij het (OV) lidnummer als verificatie dient. 

Voor u, die deze Nieuwsbrief per mail aangekondigd krijgt, is alles al bekend. Het zijn juist degenen 
die wij niet direct bereiken waar we ons graag aan bekend zouden willen stellen. Het is dan ook om die 
reden dat we u het verzoek doen om in uw kring aandacht te willen vragen voor de taken die de 
werkgroep verricht en te bewegen eens een bezoekje aan de site willen brengen.  

Onze bronnen 

Met het verstrijken der tijd wijzigen ook de informatiestromen. Genlias verdwijnt, WieWasWie 
verschijnt. Van Genver zijde horen we over het einde van hun werkzaamheden medio dit jaar. Verder 
zie je de vercommercialisering van de sites die dit gaan overnemen. Toch blijft één bron stevig 
overeind, de informatie uit het bestand van Trynke Elbertsen-Hoekstra. 
 



www.genealogie-ermelo.nl 

Onze Nestor 

Om hem eens even in het zonnetje te krijgen – iets dat 
gezien de aanhef van deze brief nu wat makkelijker te doen lijkt 
gaat de spotlight eens op Egbert Kamp. Met Egbert , 80+ en 
daarmee de oudste van de werkgroep, hebben we een 
raspaardje in huis. Voor zover we nu weten is hij weer aan een 
nieuwe laptop toe. Geef Egbert een bak vol met afbeeldingen, 
vertel hem  welke kwaliteiten en afmetingen je wenst en het 
komt voor elkaar. De Maas staat eerder droog dan dat de 
voorraad bewerkte afbeeldingen afneemt. 

Het hogere echelon 

Het bestuur heeft in haar beleidsplan een ruimere plaats toebemeten aan de ICT binnen de 
vereniging. Te beginnen wordt op het moment van schrijven van deze Nieuwsbrief druk gewerkt aan 
een vernieuwde website www.ov-ermeloo.nl die begin juni van start zal gaan. Verder in de tijd zal het 
onderdeel archiveren en documenteren zijn beslag gaan krijgen in de vorm van digitalisering van 
materiaal en onderbrenging van de gegevens in een databank. Een stap verder is het om deze 
informatie vereniging-breed toegankelijk te maken. Om het nog even te zeggen zoals onder het kopje 
Onze Nestor: ”Er zal nog wel wat water door de Maas gaan voordat het zover is”. Een en ander neemt 
niet weg dat we dan nu moeten beginnen om er uiteindelijk wel te komen. 

Oproep 

Speciaal voor het verhalende aspect van de genealogische databank doen we deze oproep.  
 
We zijn nog steeds op zoek naar leden / Ermelo-ers die binnen hun familie een wat langduriger 

band met het gebied hebben. Aan hen het verzoek om zich te laten interviewen door Hans en Jan 
Gerards. Zij tekenen uw verhalen op en als u daar uw toestemming voor geeft scannen zij uw materiaal 
in om uw verhaal op de site te verlevendigen. U kunt op alle mogelijk manieren contact met ons 
opnemen.  

 
Per e-mail: depot.genealogie@gmail.com 
Per telefoon:  06 26854665 
Per post:  Werkgroep Genealogie – OV-Ermeloo, p/a Seringweg 78, 3852 GT  Ermelo 
Via de website: www.genealogie-ermelo.nl of www.ov-ermeloo.nl  onder werkgroepen 
 
 
Tot zo ver deze Nieuwsbrief  
 
 
 
Namens de werkgroep, 
 
 
Ton van Steenoven 
Webbeheer genealogie-ermelo.nl 
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