Laatste Nieuws – 1 juli 2021

Digitaal archief
In een eerder nieuwsbericht is gemeld dat HKK Onsenoort
een deel van haar collectie gaat onderbrengen in het digitaal
archief Memorix Maior van Brabant Cloud. Inmiddels heeft
een aantal vrijwilligers twee trainingen gehad in het gebruik
van Memorix Maior en is er al veel geoefend. Recent zijn
bijna 4.000 foto’s van onze dorpen en kernen geüpload en
wordt nu begonnen met het toevoegen van beschrijvende
teksten. Daarnaast wordt binnenkort een start gemaakt met
het uploaden van 550 documenten die de monumenten in
ons heemgebied beschrijven. Wordt vervolgd….
Nieuwe wandelingen
De Heemkundekring heeft twee nieuwe wandelingen in het programma.
De eerste is aan de “Vlijmen-Meliestraat” en is ontwikkelt door Bart Beaard en Jan
van der Linden. Deze voert langs de Julianastraat en vervolgens door de Prins
Bernhardlaan, Wilhelminastraat, Meliestraat, Molenhoek, Meliepark, Meliestraat,
Julianastraat, terug naar het gemeentehuis.
De tweede is aan de noordzijde van Haarsteeg. Deze is opgezet door Gien van Wijk en
Adrie van Bladel en voert langs de Inlaagdijk, de Oude Haven en Haarsteegse Wiel.
Volg Plekbord en de lokale pers voor de agenda.

Functionaliteit website
De vernieuwde website heeft nu aan de onderzijde van elke pagina een
drietal links. Met de knoppen in de groene balk zijn onze Facebook-pagina en
het nieuwe YouTube-kanaal direct te bereiken.
Daarnaast is er een -emailknop waarbij contact gemaakt kan worden (een
van) de bestuursleden.

HKK YouTube-kanaal
Sinds enkele weken heeft de Heemkundekring Onsenoort een eigen YouTubekanaal. De komende tijd zullen daar nieuwe en filmpjes uit de oude doos op
worden geplaatst. Dit nadat we toestemming van de verschillende makers
hebben verkregen. De kwaliteit van de filmpjes zal niet altijd aan de huidige
standaards voldoen maar wij vinden ze in die gevallen toch te moeite waard
om ze beschikbaar te stellen. De link naar ons YouTube-kanaal is te vinden
aan de onderzijde van elke websitepagina.

