ZONE 1
2.1.

De knop “Verwijder Filter”

De knop “Verwijder Filter” (1) gaat samen met de filterlijn (2) en dient om deze lijn te ledigen zodat
er nieuwe zoekopdrachten kunnen geplaatst worden.

2.2.

DE FILTERLIJN (2)

De lijn gemarkeerd met (2) is de filterlijn. De lijst onder deze lijn wordt opgemaakt op basis van
welke velden je hier invult en laat toe een bepaalde persoon te zoeken.
Eenvoudigste selectie: Typ enkel enkele letters in het vak Naam+Voornaam (bvb
pauwe ) totdat je de gewenste naam ziet. Van zodra de naam in de lijst zichtbaar is,
kun je klikken op de naam in de lijst om meer details te krijgen..

2.3.

Geavanceerde selectie

Wil je een meer geavanceerde selectie dan kun je in één of in meerdere filtervelden iets invullen.

OVL
Kolom “Plts” PBP
WOE
WVL

Kolom “MorBorR”

Kolom “Ltr”

Niets invullen = alles selecteren
Kerkhof Oostvleteren
Parkbegraafplaats
Kerkhof Woesten
Kerkhof Westvleteren

BMM
BUR
REL
RMM
MIL

Niets invullen = alles selecteren
Burger met medailles
Burger
Religieus
Religieus met medailles
Militair

bvb “C” Selecteer alle namen die beginnen met letter C

Typ hier enkele letters totdat de gewenste naam zichtKolom “Naam + Voornaam baar wordt in de lijst. Van zodra je de naam ziet in de
lijst kun je er op klikken.
Kolom “Overlijdensdatum”
2.4.

Kies hier een datum of een deel ervan bvb 25/07 om alle
personen te vinden overleden op 25 juli.

DE GEGEVENSLIJN (3)

De lijn gemarkeerd met (3) is de lijn waarop de gegevens van de personen verschijnen in functie
van de gekozen filter. Als alle filtervelden leeg zijn, krijg je dus een lijst die ongeveer 5.000 namen
bevat (alle militairen en burgers van alle burgerlijke kerkhoven van Vleteren). In functie van de
ingestelde filters zal deze lijn verkorten.

ZONE 2
2.5.

DE KNOP “TOON GRAF OP KAART”(5)

Door op de knop “Toon graf op de kaart” te drukken, wordt het graf van de overledene getoond in
een groene kleur en met een knipperend kruisje er bij. Tevens zie je op het kleine kaartje waar het
graf zich bevindt t.o.v. de volledige begraafplaats.

Plaats van
het graf

Klik om
details te zien

Verder kun je ook per graf zien wie er begraven is door op het graf te klikken (de cursor moet
hiervoor de vorm van een handje
krijgen). Er opent zich een venster met het details van het
graf (Namen, foto’s, grafschriften).
Klik op OK om dit venster te sluiten en om de details van een ander graf te bekijken.
Wil je terugkeren naar het vorige scherm, klik dan in de kleine
rechthoek links van de naam
van de persoon op het groene
handje in de kleine rechthoek.
Na het klikken op het groene
handje, kun je ofwel de gegevens van dezelfde persoon
bekijken en dan klik je op de
naam, ofwel wil je een nieuwe
opzoeking doen en dan verwijder je eerst de ingegeven filters
of klik op “Filter Verwijderen”
Daarna voer je de nieuwe filtergegevens (bvb andere naam)
in.

2.6.

DE KNOP “TOON FOTO’S” (6)
De knop gemarkeerd met (6) laat u toe de foto’s van het
graf en/of de personen te bekijken.
Er wordt aangeduid hoeveel foto’s er zijn en je kunt vooruit- en/of achteruitbladeren door de foto’s door gebruik
te maken van de pijltjestoetsen die links en rechts op de
foto verschijnen.
Afsluiten van de foto’s gebeurt door op het kruisje rechtsboven het kader van de foto te klikken.

ZONE 3
2.7.

HET VAK “GRAF: “KIES EEN PERSOON” (7)

Dit vak verschijnt pas wanneer er op een gegevenslijn geklikt werd en er dus een persoon
geselecteerd werd in het linkse vak bovenaan.
Het laat toe de naam van een persoon te kiezen waardoor het vak “Info” verschijnt die relevante
informatie bevat over de geselecteerde persoon.
Hierin staat gedetailleerde informatie over deze persoon zoals : Bidprentje, rouwbrief, verschenen
krantenartikel, jaargebed waar die persoon vermeld staat..
Deze documenten worden in aparte vensters in de browser weergegeven. Om terug te keren,
moet je deze extra vensters sluiten door op het kruisje bovenaan rechts van het document te
klikken.

ZONE 4
De zone 4 bevat de details van de gekozen persoon in het linkervak (4) of (7) in functie van wat er
aangeklikt werd.
De details kunnen verschillen van persoon tot persoon en er kunnen maximaal 4 categorieën gegevens getoond worden:

2.8.

Familie

Toont ouders en partners van de overledene.
Info:
Het betreft hier info over de persoon in kwestie zoals bidprentje, jaargebed, rouwbrief,..

2.9.

HET VAK “INFO” (8)

Het vak info toont bijkomende informatie over een gekozen persoon zoals bidprentjes, rouwbrieven, krantenknipsels,...
Deze documenten kunnen geopend worden door op de desbetreffende lijn te klikken. Zij verschijnen in een apart venster om een maximale grootte toe te laten. Om terug te keren naar de website
moet je het geopende document in jouw browser sluiten door op het kruisje rechtsboven te klikken.

3. BMB (Belgische Militaire Begraafplaats)
De knop “BMB3 geeft de overledenen weer die begraven liggen op Belgische Militaire Begraafplaats.Dezelfde regels worden gevolgd als de knop “Burgers” maar er zijn nog enkele extra’s.

Onderaan het kleine venster met de plaats van het graf op de begraafplaats, staat een legende die
de verschillende gebruikte kleuren aangeeft voor de bijzondere graven.
Bvb : geel = lege plaats, blauw = Brit (graf Kennedy L.)

4. DOZ: Dozinghem Military Cemetery
Ook hier werkt het systeem om dezelfde manier als bij de burgers en BMB.

