Website www.onderdendam.com nog te weinig in gebruik.
Sinds eind november draait de website www.onderdendam.com. Gezien het aantal bezoekers heeft de site in het dorp nog niet die plek verkregen, die het zou moeten hebben. Niet
zozeer om de webmaster te plezieren, wel om binnen de dorpsgemeenschap elkaar op een
zeer praktische manier te informeren.
Zo kent de site een agendafunctie, die erg gemakkelijk is. Met je muis naar de datum en je ziet
onmiddellijk wat er die dag te doen is. Maardaarvoor is het absoluut noodzakelijk dat iedere organisatie even een mailtje naar de webmaster stuurt (websiteonderdendam@ziggo.nl) om
even door te geven wanneer welke activiteit waar plaatsheeft en om hoe laat.
Daarnaast kent het dorp gelukkig nog vele kleine bedrijfjes. Helaas hebben er slechts drie gebruik
gemaakt van de mogelijkheid zich op de site te presenteren. Bij deze dan ook opnieuw een oproep aan al die andere bedrijfjes even wat informatie, liefst met foto, op te sturen.
Een instelling, die optimaal gebruik maakt van de site is de Verzoamelstee. Alles wat daar plaatsheeft, vindt u terug op de website. Binnenkort hoopt de Verzoamelstee daar een nieuwe functie
aan toe te voegen. Het Noaberschap. Een poging om mensen met een hulpvraag in contact te
brengen met mensen met hulpaanbod. Ben je een keer niet in staat je eigen boodschappen te
halen vanwege welk ongemak dan ook, kom in contact met iemand, die graag even wat extra
boodschappen meeneemt. Keertje grasmaaien? Doe een oproep. En zo kunnen we nog even
doorgaan. Blijf letten op de site (beter nog: maak van onderdendam.com uw startpagina).
Tenslotte: bijna van elke activiteit maakt onze dorpsfotograaf Johannes van der Helm een serie
foto’s. Deze staan kort na de activiteit direct op de website. Zie bijvoorbeeld de foto’s van de afgelopen Nijjoarsveziede. Echter er zijn ongetwijfeld meer fotografen, die over prachtige foto’s beschikken. En hoewel ze niet allemaal op de site hoeven te staan, is het wellicht ook leuk om op
de website een linkje te maken naar de eigen website of albums. Doen!!!
Eddy Buisman

