Oude foto’s en Bidprentjes zoeken en bekijken via
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
Velen van u zullen ongetwijfeld wel al eens via internet door de historische fotoverzameling van
Stichting De Oude Schoenendoos gebladerd hebben en daar de mooie foto herinneringen, over hoe
het vroeger was, gevonden hebben.
Graag nodigen wij u uit om onze Foto’s en Bidprentjes nu voortaan nog beter via onze eigen website
te bekijken. Misschien wilt u zo maar even rondkijken of misschien bent u zelfs op zoek naar een
oude foto van uw huis of de omgeving waar u woont of zoek u meer naar familieleden of bekenden
uit vroegere dagen. U kunt dit doen door het doorzoeken van ons Foto- en Bidprentjesarchief op:
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
Het Fotoarchief:
Het is mogelijk om d.m.v. de zoekbalk in het fotoarchief met elk denkbaar woord foto’s te zoeken.
Hierbij kan gedacht worden aan b.v. straatnamen, gebouwnamen, familienamen enz. (uiteraard
moet dit zoekwoord wel al in onze tekstbestanden voorkomen). De zo gevonden foto’s kunnen via
het zetten van vinkjes in een speciaal filter (rechts naast de foto’s) meer en meer uit geselecteerd
worden. Door op de foto te klikken is er meer informatie over de foto te lezen. Via extra knoppen kan
elke foto beeldschermgroot bekeken worden.
Wij zijn constant uit op verbetering. Treft u foto’s aan die voor u herkenbaar zijn en ziet u dat wij
geen of onjuiste informatie hebben over wat er op de foto te zien is, dat horen wij dit graag van u.
Wij zullen uw informatie dan gebruiken om de fototekst te verbeteren. Via de menu optie – Contact kunt u dit aan ons doorgeven, vergeet u a.u.b. hierbij niet het Objectnummer van de foto te
vermelden zodat wij weten over welke foto het gaat.
Het Bidprentjesarchief:
Door het gebruiken van de: Index op familienamen, kunt u rechtstreeks een familienaam selecteren
en van daaruit verder zoeken. Na het aanklikken van een naam komt u op een pagina met meer
uitgebreide gegevens. Vaak, maar niet altijd, kunt u op deze pagina op een kleine afbeelding van het
bidprentje klikken waarna het bidprentje in groot formaat op uw beeldscherm te zien zal zijn. Als
blijkt dat wij van de gevonden persoon over gegevens van familieleden beschikken, dan zijn deze ook
zichtbaar gemaakt en kunt u zijn of haar bidprentje (indien aanwezig) ook verder bekijken.
U kunt elk onderstreept woord, geboorte- of sterfdatum, plaatsnaam enz. verder aanklikken waarna
veelal interessante informatie of een tijdsbeeld weergegeven zal worden. (beslist eens uitproberen).
-

Mede namens de vrijwilligers van Stichting de Oude Schoenendoos wens ik u veel kijk- leesen zoekplezier in ons steeds verder uitgroeiend digitaal archief, fijne kerstdagen, een prettige
jaarwisseling en een voorspoedig 2017.
Loed Rongen.

