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Beste leden, 

 

Hierbij ontvangt u een extra nieuwbrief met informatie over: 

 De uitzending over de uitslag van de Rabo Club Support actie. 

 Hulp voor de fotoboeken-maker. 

 Als extra bijlage een nieuwbrief van FASv waarin de collectiviteitskortingen 
2021 van diverse zorgverzekeraars zijn opgenomen. U bent als lid van  
Jongeren van Vroeger tevens lid van de Federatie Algemene Senioren  
verenigen (FASv). 

Extra Nieuwsbrief 

November 2020 

Uitslag Rabo Club Support actie 
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Hulp voor de fotoboeken-maker 
 

 

 

 

 

 
 

De tijd van foto’s inplakken lijkt voorbij. Bijna iedereen maakt nu een digitaal fotoboek, zeker in de  

corona-tijd als veel mensen toch de tijd ervoor hebben. 

De kwaliteit van de fotoboeken is toegenomen en zo ook het gemak van de websites om een fotoboek 

te maken. Ook voor senioren. Maar daarmee heb je als fotoboek-maker nog niet meteen een pracht-

boek. 

Nu is er een inspiratieboek dat de makers helpt om het fotoboek nóg mooier te maken: Maak een bij-
zonder fotoboek.  
 
Vol met voorbeelden, creatieve pagina’s, hoe je sfeer in je fotoboek kunt toveren, praktische tips,  

vormgeving waar je misschien nog nooit bij stil had gestaan en tips om veelgemaakte fouten 

te voorkomen. 

Met behulp van dit boek maak je voor hetzelfde geld je eigen, nóg mooiere fotoboek. 

 

Als vrijwilliger bij Seniorweb geeft Regi Ewalts al zo’n 10 jaar cursussen in het maken van een bijzonder 

fotoboek en dit inspiratieboek is daaruit voortgekomen. Met nieuwe ideeën en stap-voor-stap uitleg hoe 

deze voorbeelden na te maken. Want namaken mag, het wordt tóch anders met de eigen foto’s.  

 

Dit boek wordt verkocht in eigen beheer en zonder reclame of support van een fotoboek-firma.  

Het is daardoor geschikt voor de opmaak van fotoboeken van álle merken en voor zowel de Windows-

computer als de Mac. Een boek waar beginners en gevorderden meteen mee aan de slag kunnen. 

 

Het boek is geen handleiding voor een fotoboek-programma, maar een inspiratieboek om zelf een 

prachtige kijkboek te maken. Het boek telt 112 pagina’s helemaal in kleur op A4 formaat en kost 

€ 19,95  (exclusief verzendkosten als verzenden gewenst is). In Arcen, Lomm en Velden kan het boek 

ook gratis thuisbezorgd worden! 

Geïnteresseerde lezers kunnen hun mailadres sturen aan R.Ewalts@home.nl en zij krijgen dan  

vrijblijvend en gratis het inkijk-exemplaar en een aantal pagina in hun mailbox.  

Of op de website kijken: www.MaakEenBijzonderFotoboek.nl  

 

Het boek kan op afspraak ook in Lomm bekeken en afgehaald worden. Telefoon 077-4732112. 
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