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Omdat er onder onze donateurs ook altijd veel
belangstelling voor is, hebben wij sinds begin 2010
een groot deel van de verzameling ook beschikbaar
gemaakt voor het grote publiek. Op onze website
www.decrommeleeck.nl krijgt u via de menukeuze
`Foto Beheer Systeem' direct toegang tot de database

die op eenvoudige wijze doorzoekbaar is.
Eind 2011 zijn er ruim 5200 foto's in de database
opgenomen. Hiervan zijn er zo'n 4400 openbaar. Dat
we hiermee in een behoefte voorzien, blijkt uit het
feit dat het aantal bezoekers per maand gestaag
groeide van 48 tot 775.

Totaal aantal bezoekers beeldbank per maand
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Het totaal aantal bekeken foto's is ruim 42.000. En op
27 december 2011 telden we het hoogste aantal
bezoekers op één dag. Het waren er 44.

Reacties
Die vele bezoekers leveren soms leuke vragen en
reacties op.
Zo doken o.a. Taam Wever, Gerard Bot, Han Staal,
Koos Ligthart en Hans Mooij in hun fotoboeken en
stuurden ons mooie aanvullingen toe. Tiny Ursem

vond oude klassenfoto's die ze zelf niet meer had en
kreeg er een paar afdrukken van. En vanuit het
buitenland kregen we veel vragen over foto's van De
Mandrill en Hil Schipper. Dit laatste krijgt waar-
schijnlijk nog wel een vervolg.
Eén van de leukste reacties kwam uit Zwitserland.
Ene Ulrich had op een schoolfoto een ' Kindergärtne-
rin' gezien. Hij herkende in deze schooljuffrouw een
vakantievriendin van 35 jaar geleden en hij wilde na
zoveel jaren graag weten hoe het met haar ging.
Direct doorgestuurd naar mevrouw Staal natuurlijk
-want zij was de bewuste schooljuffrouw- en sinds-
dien is er via e-mail weer flink bijgepraat tussen die
twee.

Help!
Maar wekunnen nog wat hulp gebruiken.
Ten eerste weten we zeker dat er nog ontzettend veel
foto's in privéverzamelingen liggen, die voor ons een
prachtige aanvulling zouden betekenen. Heeft u
zulke foto's van gebeurtenissen, huizen, families etc.
uit onze gemeente, laat het ons dan alstublieft weten.
We maken er graag een goede scan van en voegen ze
dan toe aan onze verzameling.
Ten tweede ontbreken er vaak gegevens bij foto's.
Misschien kunt u ze aanvullen of corrigeren? Alle
foto's waarover wij vragen hebben kunt u in één keer
selecteren door op de tekst `help' te klikken op onze
homepage. Eventuele reacties of aanvullingen kunt u
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het "formulier
voor aanvullende
informatie".
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