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Handleiding voor het doorzoeken van de KWARTAALBLADEN op uw computer. 
 
Wij zijn bezig om alle Kwartaalbladen vanaf ongeveer 1980 tot 2018 op de Beeldbank van onze vereniging te 
plaatsen. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om deze Kwartaalbladen digitaal op de computer te doorzoeken en 
te lezen. 
 
De Kwartaalbladen zijn per uitgave geplaatst als zelfstandige documenten. 
Hoe zijn deze Kwartaalbladen te bereiken, te doorzoeken en te lezen? 
Dat kan op twee manieren: 
1.-Via de site van de vereniging: palthehof.nl 
Ga naar uw ‘browser’ en tik in de adresbalk: www.palthehof.nl 
Ga vervolgens naar de optie: Beeldbank– en kies de databank -Kwartaalbladen-. 
Ga nu verder met het 2e plaatje. 
 
2.-Rechtstreeks via de site: 
Ga naar uw ‘browser’ en tik in de adresbalk: www.beeldbanknieuwleusen.nl 
Standaard komt u in databank: Beeldbank.  
Binnen het onderste tekstkader klikt u op: Kwartaalbladen  
Ga nu verder met het 2e plaatje. 
 

 
1e scherm 
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2e scherm 

Scrol naar beneden. 

 

 
3e scherm 
Maak uw keuze = Rubriek / Subrubriek 
Klik op de gekozen Rubriek / Subrubriek van het betreffende Kwartaalblad per jaar/editie 
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4e scherm 
Klik op de foto van het Kwartaalblad dat u wilt bekijken. 
Ga verder met 6e scherm. 
================================================================================ 
Alle Kwartaalbladen zijn ook te benaderen via een zoekwoord. 
Wanneer u in het beginscherm in de zoekregel een woord intikt en u klikt op <zoeken> dan worden in alle 
Kwartaalbladen gezocht naar het ingegeven woord. 
 
Het zoekresultaat geeft een opsomming van alle Kwartaalbladen waarin het ingegeven woord voorkomt. In het 
voorbeeld is het woord -palthehof- ingegeven. 
 

 
5e scherm 
Hierop ziet u de zinnen waarin het zoekwoord voorkomt. Voor de samenhang in het artikel: 

Klik op de foto van het Kwartaalblad-dat u wilt bekijken. 



 4 

 
6e scherm 
Klik op -PDF volledig zichtbaar maken. 
 

 
7e scherm 

Wilt u terug naar de andere Kwartaalbladen waarin het zoekwoord ook staat?  

Klik in de bovenste balk links op de pijl die naar links wijst U komt dan terug op scherm het 5e scherm.  

Klikt u op de pijl links of rechts van het Kwartaalblad waarin u leest, dan komt u in het Kwartaalblad dat daaraan 

vooraf gaat of dat daarna is verschenen. U bent dan niet meer bij uw zoekopdracht, maar kunt zo de 

opeenvolgende Kwartaalbladen lezen. 

Wilt u alsnog terug naar het overzicht van de Kwartaalbladen waarin uw zoekwoord staat, ga ook dan naar de 

bovenste balk en klik zoveel keren als nodig is op de linker pijl om terug te komen op het 5e scherm.  

 

  Veel plezier met het lezen van het Kwartaalblad. 
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