3URPRWLHERHN
YRRUGH&'
¶1RRUGZLMNLQYRJHOYOXFKW·

1LHWYRRUGHYHUNRRS1RWIRUVDOH

Noordwijk in vogelvlucht
Digitale foto’s van Leo Hooijmans 2005
Welkom bij het Leesmij-bestand behorend bij de CD-Rom :
‘Noordwijk in vogelvlucht.
Onderstaand vindt u informatie over :
- Systeemvereisten
- Inhoud van de CD
- Foto’s kijken met de Acrobat Reader
- Auteursinformatie
- Contactinformatie

Systeemvereisten
PC of Mac met CD-Rom station.
Windows 98 en hoger.
MacOS 9.2 en hoger, 10 (X) en hoger.
Acrobat Reader vanaf 5.1.
Huidige versie Acrobat is 7.0 (juni 2005)
De Acrobat Reader is gratis op te halen bij www.adobe.nl

Inhoud van de CD
Foto’s van Noordwijk, weggeschreven in presentaties die u kunt lezen
met de (gratis) Acrobat Reader van Adobe Systems.
01-LeesMij.doc
01-LeesMij.txt
01-LeesMij.pdf
02-Noordwijk-Totaal-2005-map
03-Noordwijk-VanuitZee-1925.pdf
04-Noordwijk-VanuitZee-2005.pdf
05-Noordwijk-in-Vogelvlucht-2005.pdf
06-Noordwijk-Toer-2005.pdf
07-Noordwijk-ReddingMij-2005.pdf
08-Extra map (diverse gratis en demo-boeken)

De foto’s zijn opgedeeld in boeken:
02- Noordwijk-Totaal-2005.pdf is een totaal van alle onderstaande
boeken.
03- Noordwijk-VanuitZee-1925.pdf is een afbeelding totaal en in delen
van de bekende reclameplaat van Leon Senf uit (ca.) 1925.
04- Noordwijk-VanuitZee-2005.pdf is dezelfde blik op de beide
boulevards, maar dan genomen in juni 2005.
05- Noordwijk-in-Vogelvlucht-2005.pdf is een boek met foto’s van de
Vuurtoren, Huis ter Duin, de Grote of St. Jeroenskerk en de
watertoren. Met een groot aantal foto’s vanaf de gebouwen en/of de
omgeving.
06- Noordwijk-Toer-2005.pdf is een rondrit langs allerlei gebouwen,
straten, pleinen en kunstwerken.
07- Noordwijk-ReddingMij.pdf
08- Extra map (diverse gratis en demo-boeken)

Foto’s kijken met de Acrobat Reader
Indien u nog geen Acrobat Reader heeft geïnstalleerd kunt u deze gratis
ophalen via www.adobe.nl.
Voor algemene informatie en gebruik kunt u gebruik maken van de door
Adobe verstrekte informatie- en helpdocumenten.
Voor tips kunt u kijken in ’08-Extra map (diverse gratis en demoboeken)’. Hier staat een digitaal boekje met handige tips voor het gebruik
van de Acrobat Reader.
Als u een van de fotodocumenten opent zal deze openen in ‘volledig
scherm’ en daarna automatisch naar de volgende foto’s overgaan. Indien
dit bij u niet het geval is moeten de ‘voorkeuren’ hiervoor nog worden
ingesteld.
Ga naar : menu > voorkeuren > volledig scherm.
Aanvinken:
v Doorgaan elke (5) seconden
v Vooraan beginnen na laatste pagina
v Afsluiten met Esc-toets
v Linkermuisknop voor volgende .......
- Navigatiebalk tonen (niet afvinken)
- Alle overgangen negeren (niet afvinken)
Standaardovergang: Vierkanten naar buiten
Muiscursor: Verboren na wachttijd
Achtergrondkleur: zwart.
Bovenstaande instellingen zijn mijn ‘standaard’. U kunt zelf u keuze
maken voor andere instellingen, als u dat wilt.
Zie verder het digitale boekje met ‘handige tips voor het gebruik van de
Acrobat Reader” op de CD.
Of haal de laatste versie op via www.hooijmans-noordwijk.nl.

Auteursinformatie
De voorwaarden (kleine lettertjes)
..................................................................................................................
Door het ophalen(downloaden) en/of bestellen gaat u accoord met
onderstaande voorwaarden:
Het gebruik van de documenten is uitsluitend voor intern gebruik van de
koper/ophaler (downloader).
De digi-boeken en -presentaties worden als uniek exemplaar
geregistreerd bij InterPDF.
Externe controle wordt verzorgd per Internet GPS.
Auteursrecht is op deze bewerkingen voorbehouden. Er mag zonder
schriftelijke toestemming niets uit deze uitgaven worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt. Alle opgelopen schade wordt op de
doorgever/misbruiker verhaald.

Bijdragen/sponsoring
Bij de digi-boeken op www.hooijmans-noordwijk.nl staan de
bestelmogelijkheden. Een paar PR-documenten zijn gratis en direct op te
halen. De verhalen zijn in de regel direct gratis op te halen met een
beperkt aantal bladzijden en alleen leesbaar vanaf het beeldscherm.
Voor de complete verhalen kunt u de bestelling uitvoeren via een
overboeking op ABN-AMRO 56 81 41 490 t.n.v. Leo Hooijmans
Noordwijk met de vermelding van het gewenste document en de digitale
en/of een papieren afdruk. Vermeld uw naam, mail- en postadres.
Uw exemplaar wordt voor u persoonlijk aangemaakt. Indien u het
document kado wilt doen vermeld dan een korte tekst voor de ontvanger
van max. 25 woorden.
U ontvangt de gewenste exemplaren binnen vijf tot tien werkdagen via
email of TPG Post.
Alle prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten in Nederland.
Een mentale ondersteuning in de vorm van een financiële sponsering
wordt zeer op prijs gesteld.
U kunt gebruik maken van bovenstaande ABN-AMRO rekening.
Vermeld uw naam, adres en motivatie kort in de overboeking of per
email, a.u.b.!

Contactinformatie
Leo Hooijmans, Jan van Henegouwenweg 2, 2202 HZ Noordwijk.
+31 (0)71 361 9097
www.hooijmans-noordwijk.nl, leo@hooijmans-noordwijk.nl
Laatst bijgewerkt op 30 juni 2005.

Juridische kennisgeving
© 2005 Leo Hooijmans. Alle rechten voorbehouden.
Adobe en Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Windows is een gedeponeerd
handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen. Apple, Mac OS zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd in de
Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaren.

„Noordwijk in vogelvlucht“
(Noordwijk aus der Vogel - Perspektive)

Digitale Fotos von Leo Hooijmans 2005
Willkommen bei Lies-Mich zur CD-Rom :
‘Noordwijk aus der Vogel – Perspektive‘.
Nachstehend finden Sie Informationen über :
- System voraussetzungen
- Inhalt der CD
- Bildbetrachtung mit Acrobat Reader
- Autoren Informationen
- Kontakt Informationen

Systemvoraussetzungen
PC oder Mac mit CD-Rom.
Windows 98 und höher.
MacOS 9.2 und höher, 10 (X) und höher.
Acrobat Reader ab 5.1.
Aktuelle Version Acrobat ist 7.0 (Juni 2005)
Acrobat Reader gratis unter www.adobe.de

Inhalt der CD
Bilder von Noordwijk, beschrieben in Präsentationen, die Sie lesen
können mit dem (gratis) Acrobat Reader von Adobe Systems.
01-LeesMij.doc
01-LeesMij.txt
01-LeesMij.pdf
01-LiesMich.doc
01-LiesMich.pdf
02-Noordwijk-Totaal-2005-map
03-Noordwijk-VanuitZee-1925.pdf
04-Noordwijk-VanuitZee-2005.pdf
05-Noordwijk-in-Vogelvlucht-2005.pdf
06-Noordwijk-Toer-2005.pdf
07-Noordwijk-ReddingMij-2005.pdf
08-Extra map (diverse gratis en demo-boeken)

Autoren Information
Die Bedingungen
..................................................................................................................
Durch downloaden und/oder bestellen sind Sie einverstanden mit
untenstehenden Bedingungen:
Der Gebrauch der Dokumente ist ausschließlich für den internen
Gebrauch des Käufers/Abholers (downloader).
Die Digi-Bücher und –Präsentationen werden als einmaliges Exemplar
registriert bei InterPDF.
Externe Kontrolle via Internet GPS.
Autorenrechte sind vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung ist es
nicht erlaubt, etwas aus diese Ausgabe zu reproduzieren oder bekannt
zu machen.
Für Schäden haftet der illegale Nutzer.

Kontaktinformation
Leo Hooijmans, Jan van Henegouwenweg 2, 2202 HZ Noordwijk.
+31 (0)71 361 9097
www.hooijmans-noordwijk.nl, leo@hooijmans-noordwijk.nl

Bearbeitet am 1 März 2006.

Die Bilder sind aufgeteilt in Bücher:
02- Noordwijk-Totaal-2005.pdf ist eine Zusammenfassung aller nachstehenden
Bücher.
03- Noordwijk-VanuitZee-1925.pdf ist ein Bild total und in Teilen von dem
bekanntes Werbebild von Leon Senf (ca.) 1925.
04- Noordwijk-VanuitZee-2005.pdf ist der gleiche Blick auf beide Boulevards,
aber dann im Juni 2005.
05- Noordwijk-in-Vogelvlucht-2005.pdf ist ein Buch mit Bilder von Vuurtoren,
Huis ter Duin, de Grote of St. Jeroenskerk und dem Wasserturm. Mit vielen
Bilder von den Gebäuden und/oder dem Umkreis.
06- Noordwijk-Toer-2005.pdf ist eine Rundfahrt entlang allerlei Bauwerken,
Straßen, Plätze und Kunstwerke.
07- Noordwijk-ReddingMij.pdf
08- Extra Mappe (diverse gratis und Demo-Bücher)

Die Bilder können sie mit Acrobat Reader anschauen.
Für den Fall, dass sie keinen Acrobat Reader haben, können sie dieses Programm
gratis downloaden bei www.adobe.de.
Weitere Informationen können Sie in der ‘Hilfe’ von Adobe suchen.
Wenn sie ein Photodokument öffnen, kommt es im ‘Voll- Bild-Modus’ und
geht danach automatisch zu den folgenden Bildern. Wenn das nicht geschieht,
müssen sie die ‘Grundeinstellungen’ wie folgt ändern.
Gehen sie zu : Menu > Bearbeiten > Grundeinstellungen.
Abhaken:
v Automatisch nach (z.B. 5) Sekunden
v Vorne anfangen nach letzter Seite
v Abschließen mit Esc-Taste
v Linker Mausknopf für folgende .......
- Navigationsbalken (nicht abhaken)
- Alle Übergänge ignorieren (nicht abhaken)
Standardübergang: Rechtecke nach Außenseite
Mauscursor: Verbergen nach Wartezeit
Hintergrundfarbe: Schwarz.
Obenstehende Einstellungen sind mein ‘Standard’. Sie können sich selber
entscheiden für andere Einstellungen.

Juridische kennisgeving
© 2005 Leo Hooijmans. Alle rechten voorbehouden.
Adobe en Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Windows is een gedeponeerd
handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen. Apple, Mac OS zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd in de
Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaren.

Noordwijk in vogelvlucht
Een digitaal fotoboek op CD-rom van Leo Hooijmans.
Een voorproefje in .jpg.

Noordwijk-VanuitZee-1925

Noordwijk-VanuitZee-2005

Noordwijk-in-Vogelvlucht-2005

Noordwijk-Toer-2005
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Leo Hooijmans (2001)

Dit digi-boek is een uitgave van Leo Hooijmans
Jan van Henegouwenweg 2
2202 HZ Noordwijk, Nederland
[T] +31 (0)71 361 9097, [F] +31 (0)71 364 6939

Zakelijk [E] galileo@npartners.nl
www.hetkantoorgebouw.nl
Privé [E] leo@hooijmans-noordwijk.nl
www.hooijmans-noordwijk.nl
Auteursrecht op deze bewerking voorbehouden.
Er mag zonder schriftelijke toestemming niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.
Alle opgelopen schade wordt op de doorgever/misbruiker verhaald.
2 juli 2005.
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