
Nieuwe website voor  (de) Oudheidkundige Vereniging ‘Het Schermereiland’. 

De Oudheidkundige Vereniging 'Het Schermereiland' heeft een nieuwe website. 
www.hetschermereiland.nl . Hiermee willen we onze uitgebreide collectie voor een breder publiek 
toegankelijk maken.   

 

Naast een beknopte historie van de dorpskernen in het gebied, is het met name de fotocollectie die de 
website aantrekkelijk maakt. Deze collectie omvat het hele werkgebied: van alle dorpskernen en 
polders tussen De Rijp, Schermerhorn, Oterleek  en Markenbinnen komen foto’s beschikbaar   

Hoe vind ik de weg op de nieuwe site? De fotocollectie 

De startpagina bevat een prachtige kaart  van het Schermereiland. Boven de kaart zijn de menu  
opties te selecteren.  

 

 

Door te kiezen voor Collectie kan je zoeken in de 
fotocollectie.  

 

 

 

 

 

De collectie kan op verschillende manier doorzocht worden: Je 
kunt zoeken met trefwoorden: zoek alle foto’s waar 
“Leeghwater’ in de omschrijving voor komt of zoek alle foto’s 
waarbij de naam ‘Roelofsen’ genoemd wordt. Je kunt ook 
zoeken met  filters, waarbij je kunt kiezen uit plaats, straat, 
gebouw, bedrijf of thema. De filters kunnen gecombineerd 
worden. Als je met de filters plaats en gebouw kiest voor ‘De 
Rijp’ en ‘molen’ worden, dan worden de molens uit de Rijp 
getoond. Als je alleen kiest voor bijvoorbeeld het thema 
‘Luchtfoto’, dan worden alle luchtfoto’s getoond, ongeacht de 
plaats. 

De filters kunnen je helpen het zoekresultaat te verfijnen. Het 
kan echter ook zo zijn dat een combinatie van filters geen 
zoekresultaat heeft  

http://www.hetschermereiland.nl/


Onder aan de filters wordt vermeld hoeveel foto’s aan de selectie voldoen en kan je met de knop 
‘Toon’ de foto’s ophalen.   

Door op een foto te klikken of door op ‘Lees meer…‘ wordt de 
foto in groot formaat getoond.  

De foto’s zijn van hoge kwaliteit en kunnen, door met de muis 
over de foto te bewegen,  met een ingebouwd ‘vergrootglas’ in 
detail bekeken worden. (zie voorbeeld) 

 

Indien gewenst kan de foto gedownload worden 

Nieuw in de collectie: welke foto’s zijn als laatste geplaatst 

 

Onder het kopje ‘NIEUW in de collectie’ vind u de meest 
recent geplaatste foto’s. Door op de bolletjes te klikken, of 
gebruik te maken van de pijltjes, kunt u hier doorheen 
bladeren. 

 

 

 

 

 

Reacties en ‘wie herkent dit’ 

Niet alle foto’s zijn uitgebreid gedocumenteerd en aanvullende 
informatie over wie, wat, waar en wanneer is altijd welkom. Reageer 
vooral: dit kan door het aanmaken van een account op de website of 
door een email te sturen naar ohv@hetschermereiland.nl.  

 

Inloggen of registreren kan via het sleuteltje in het hoofdmenu, of op de 
fotopagina’s zelf 

 

 

 

  

 

mailto:ohv@hetschermereiland.nl


Hoe vind ik de weg op de site? De overige onderdelen 

 

 

Historie 

Onder historie treft u ook per gebied een historische beschrijving 

Verhalen 

Onder verhalen vind u verhalen met een link naar de geschiedenis van het schermereiland 

 

De overige onderdelen 

Waar staat de verenigingsinformatie, waar de agenda, verslagen en 
contactgegevens. Gebruik de menuopties en u vindt het vanzelf. NB 
de agenda staat ook op de hoofdpagina 

 

 

 

Groei van de collectie 

De website bevat nu nog een klein gedeelte van de OHV collectie. Stapsgewijs willen we de site 
verder vullen. Hiervoor moeten we het oorspronkelijke materiaal in hoge resolutie scannen en de 
omschrijvingen bij de foto’s web-vriendelijk maken. Neem een kijkje op www.hetschermereiland.nl  en 
volg het Schermereiland  op Facebook en Twitter om op de hoogte te blijven van nieuws op de 
website.  

PC, tablet of mobiele telefoon. 

Naast de gewone PC is de website ook toegankelijk gemaakt voor tablet en mobiele apparatuur. 

Neem een kijkje op www.hetschermereiland.nl  en volg het Schermereiland  op Facebook en Twitter 
om op de hoogte te blijven van nieuws op de website.  

www.facebook.com/schermereiland       twitter.com/schermereiland  

De site is ontwikkeld in samenwerking met Polderwebdesign uit De Rijp 
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