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Het www biedt een schat aan informatie. In een flits surf je van de ene
kant van de wereld naar de andere. Nuttige, leuke of interessante
informatie vind je vaak ook dicht bij huis. BN/DeStem belicht wekelijks
een site uit de regio Oosterhout.
Deze week: www.heemkringmolenheide.nl, de website van de
gelijknamige heemkundekring in de gemeente Gilze en Rijen.
Wauw. We bekijken voor deze rubriek wekelijks websites van lokale
verenigingen, clubs en organisaties, maar zo'n fijne vormgeving als op
www.heemkringmolenheide.nl komen we zelden tegen.
De website van de gelijknamige heemkundekring in de gemeente Gilze en
Rijen oogt mooi, chique en uiterst professioneel - met kalme kleuren en
goed leesbare lettertypes.
Op de startpagina van de website vindt de bezoeker de reguliere
keuzeknoppen: linkjes naar de contactgegevens, de agenda, nieuws, et
cetera. De heemkundekring heeft zelfs een webwinkel op de site, waar je
eigen publicaties kunt bestellen. Hoewel de website is vernieuwd en pas
vorige week in zijn huidige vorm online ging, doet alles het al prima.
Links boven op de startpagina kan de bezoeker klikken op linkjes met de
naam van de kernen in de gemeente: Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot.
Elk linkje leidt naar een bondige, prettig leesbare geschiedenis van de
bewuste kern.
Het enige wat we op deze site nog missen, is méér geschiedenis. Op de
website van een heemkring verwacht je in eerste instantie vooral
informatie over de lokale historie, maar die informatie is op de website als
geheel nog wat schaars. We maken ons daar echter niet al te veel zorgen
over. Onder het kopje 'Nieuws' meldt de heemkring namelijk dat zij de
website de komende periode verder wil ontwikkelen en hard werkt aan
digitalisering van beschikbare materialen.
De Heemkring Molenheide heeft met haar nieuwe site een prachtig,
professioneel raamwerk gecreëerd. We twijfelen er niet aan dat de
website na verdere aanvullingen alleen maar mooier, completer en
interessanter zal worden.
Een echte aanrader.

