Nieuwsbrief maart 2021
In deze nieuwsbrief:
- Haagselevensboeken.nl krijgt nieuw jasje
Misschien is het u al opgevallen: we zijn onze
website www.haagselevensboeken.nl aan het
veranderen. De oude versie was mooi compact
en inhoudelijk informatief, alleen nog net te
veel gericht op het lezen van papier. Bezoekers
scannen eigenlijk meer wat er op hun scherm
staat, dan dat ze de tekst helemaal doornemen.
Dus keken we naar eenvoudige aanpassingen
om tot een meer klantvriendelijke website te
komen. De pagina’s bestaan daarom nu onder
meer uit tussenkopjes, opsommingen, kortere zinnen, actieve werkwoordsvormen en gekleurde
hyperlinks. Niet alleen de teksten zijn gewijzigd maar ook de structuur. Zo kwamen er meer
webpagina’s bij.
Wat betekent deze verandering voor u?
Alles over cursussen en inhoudelijke ondersteuning vindt u voortaan onder Vrijwilligers > Schrijvers
van levensboeken. Ook de vormgevingstips van Renée van Rongen komt u er tegen, nog steeds
onder ‘Q en A-boekopmaak’. En werkt u voor de lay-out van uw levensboek met een Windowscomputer of een Apple-computer? Het maakt niet uit, want Renée schreef voor u twee nieuwe
handboeken ‘Word’ voor beide systemen.
Beeldmateriaal
Internet is een visueel medium. Binnen acht seconden bepalen bezoekers of ze op een site blijven.
Met afbeeldingen kunnen we onze boodschap naast aantrekkelijk, ook extra en snel overbrengen.
Plaatjes zeggen veel. Mensen onthouden ze zelfs beter dan tekst. Ook hier gaan we in de toekomst
aandacht aan besteden, net zoals de ervaringen van vertellers en schrijvers met hun levensboeken.
Ideeën zijn welkom
Op dit moment werken we – Werner van Mook en ik - achter de schermen nog door aan de techniek,
vormgeving en inhoud. Werner is onze vrijwilliger voor het bouwen en beheren van de site.
Natuurlijk hebben we tijdens het proces ook een lijntje met het bestuur. Mocht u toch nog iets raars
ontdekken op de website: er wordt aan gewerkt, en anders mag u natuurlijk voor alle zekerheid altijd
even mailen (hannekesas@haagselevensboeken.nl). Ook uw eventuele ideeën voor het
beeldmateriaal of voor citaten over ervaringen zijn meer dan welkom. Heeft u ondertussen nog geen
blik geworpen op de website? Ik zou zo zeggen, kijk op: www.haagselevensboeken.nl.
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