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Diascanner ION Film2SD Pro
Met deze scanner kopi-
eert u uw negatieven en 
dia’s direct op een SD 
geheugen kaart. 
Met een borg van € 50,- 
kunt u de diascanner 
voor een maand huren 
voor € 10.

De komende clubdag is op

3 februari 2018
van 10.00 - 15.00 uur

Gratis parkeren
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Colofon                                                                                   
Bijeenkomsten en presentaties 
3 februari
3 maart
7 april
12 mei (2e zaterdag!)
2 juni
8 september (2e zaterdag!)

Clubdagen: van 10.00 - 15.00 uur
Toegang: niet leden € 3,- (tot 16 jaar € 2,-)
                                                                                        
Jaarvergadering in Het Trefpunt
13 maart 2018, 20.00 uur.
Inloop dinsdagmiddag (13.30 - 16.00 uur)
20 februari
24 april
                                                                                        
Het adres waar de bijeenkomsten plaatsvinden:

Gebouw Het Trefpunt (0252 672476) 
Hoofdweg 1318 
2153 LS Nieuw-Vennep

Contributie: 
€ 24,00 per jaar (van 1 januari t/m 31 december)
(met machtiging € 1,50 korting)
IBAN nummer: NL22 INGB 0000 5769 68
T.n.v. Computer Vereniging Bollenstreek
Kamer van Koophandel nummer: 40596213
                                                                                        

        voor het laatste nieuws kijkt u op
www.deCVB.nl  

                                                                                        
Voorzitter, Piet van Sprang, 0252 674279 
voorzitter@decvb.nl
Vicevoorzitter, Andries Vermeulen, 023 5642947 
vicevoorzitter@decvb.nl
Penningmeester, Nel van der Linden, 06 38988445 
penningmeester@decvb.nl
Secretaris, Mieke Ebell, 06 24941956
secretaris@decvb.nl
Public Relations, Louis van den Bosch, 023 5624002 
publicrelations@decvb.nl
Cursusinfo&coördinatie, Huub Vlaming,  
cursusinfo@decvb.nl
Drukwerk / verspreiding, Mieke Ebell, 06 24941956
secretaris@decvb.nl
Internetsite, Ruth Spaargaren 
webbeheerder@decvb.nl
Redactie Bolleboos, Rob Hendriks, 023 5640093 
redactie@decvb.nl
                                                                                        
Helpdesk
Voor dringende hulp kunt u terecht bij: 
Piet van Sprang en Andries Vermeulen via boven-
staande telefoonnummers of via hun email of maak een 
afspraak voor hulp op clubdagen of inloopmiddagen.
____________________________________________
De Bolleboos verschijnt minimaal 9 maal per jaar, 
voor leden gratis

Voorwoord                                     
Begin december heb ik een nieuwe PC besteld bij de 
grootste computerzaak van Nederland. Zelf wilde ik graag 
een PC van de allerbeste componenten en laat die dan 
(tegen betaling) assembleren. Zelf kan ik ‘m ook in elkaar 
zetten maar heb geen vervangende onderdelen als een 
onderdeel niet zou werken. Tot drie maal toe hebben ze 
me laten weten de PC nog niet te kunnen leveren van-
wege de levering van de nieuwste processor de I7 8700 
(de 8e Intel generatie). Als u dit leest bestaat de kans dat 
ik ‘m nog steeds niet heb! Mede door de zeer grote vraag 
naar snelle computers voor (mining van) de cryptomunten 
is me verteld dat internationaal de vraag zo groot is ge-
worden en Nederland minder processoren geleverd krijgt 
dan onze omringende landen. Zo zie je maar wat die idiote 
beleggingsgekte voor invloed kan hebben. Wat mining is 
kunt u trouwens ook lezen op http://www.bitcoinspot.nl/

Tja, dan voor de leden die starten met het lezen van het 
voorwoord en het nog niet hebben vernomen. Voor vrijwel 
iedereen was het namelijk wel schrikken dat onze voorzit-
ter Piet van Sprang op de afgelopen meeting van 6 januari 
het aftreden van zijn bestuursfunctie aankondigde en het 
voorzitterschap op / na de jaarvergadering op 13 maart 
2018 zal neerleggen. 

Ook voor de overige bestuursleden sloeg het tijdens de 
maandelijkse vergadering in als een bom en moesten we 
allen even slikken. Als reden gaf hij aan het mede vanwe-
ge zijn gezondheid wat rustiger aan te willen doen, omdat 
hij naast deze bestuurlijke taak ook nog andere hobby’s 
heeft die hij niet wilt opgeven. Feit blijft dat hij een zeer 
prominente en belangrijke rol heeft binnen maar ook bui-
ten onze vereniging. Naast hem heeft ook onze andere 
bestuurslid cursus coördinator Huub Vlaming aangegeven 
het bestuur te willen verlaten. 

Dit voorwoord is helaas te kort om hen beide uitgebreid 
in het zonnetje te zetten om te vertellen wat zij betekenen 
en ook hebben betekend voor de club, maar het staat vast 
dat we ze veel dank zijn verschuldigd. Ik hoop dat u het 
met me eens bent maar daar komen we later nog op terug. 
Ook zal Piet zijn aftreden in de Bol nog nader toelichten.  

Voor de overige bestuursleden betekent dit dat we het 
moeten accepteren en doorgaan. Wij hebben echter ook 
beseft dat het niet kan zonder uw medewerking en steun 
die we hard nodig hebben om de CVB levensvatbaar te 
houden. Daarom bij deze ook een dringende oproep om 
de club te willen versterken. Als het u iets lijkt om deel 
te nemen in het bestuur dan zou dat erg op prijs worden 
gesteld. U kunt altijd bij een van de bestuursleden aan-
geven er wel iets voor te voelen. In welke vorm we het 
gaan gieten is ook niet duidelijk. Nieuwe en frisse ideeën 
zijn altijd welkom. Uiteraard blijven (vicevoorzitter) Andries 
Vermeulen en ikzelf bereid om -zolang het nog kan- tij-
dens de bijeenkomsten ondersteuning te geven, maar wil-
len we als club overleven dan is uw medewerking ook van 
belang want naast onze penningmeester (Nel) en secre-
taris (Mieke) zullen we het met vier man niet lang kunnen 
volhouden! 

Louis van den Bosch
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Terugblik nieuwjaarsbijeenkomst en aankondiging vertrek voorzitter
De bijeenkomst van 6 januari was weer gezellig druk. Velen werden weer bevrijd van de computerproblemen door het 
ondersteuningsteam van de club. Rond het middaguur draaide de bar en de frituur weer volle uren. En tegen enen kwa-
men er nog een aantal leden binnen om met de nieuwjaartoost mee te kunnen doen. Om 13.00 uur stonden de glazen 
klaar om iedereen te voorzien van een drankje. De nieuw-
jaartoost had weer de volle aandacht. Waarna ook door 
mij een korte nieuwjaartoespraak werd gehouden. Even 
terugblikken, maar meer naar de toekomst. 

Op de komende jaarvergadering ben ik periodiek aftre-
dend en daarop heb ik het volgende gezegd:
“Op de bestuursvergadering van 10 oktober hadden we 
de eerste voorbereidende bespreking voor de jaarverga-
dering van 2018. Dit jaar ben ik na 3 jaar weer periodiek 
aftredend.
Ja u voelt het al, ik heb me deze keer niet herkiesbaar 
gesteld voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Afgelopen jaar heb ik, zoals u ook wel weet, weer een 
waarschuwing gehad op het gebied van hart problemen. 
Ook afgelopen vakantie had ik de ervaring, dat ik niet lan-
ger in Spanje kon blijven om dat ik vergaderingen en bij-
eenkomsten had. Toen heb ik daar heel snel gezegd, dat 
wil ik niet meer meemaken. Werd ook weer bevestigd door 
alle extra inspanningen over de RABO presentatie inter-
netcriminaliteit op 7 oktober 2017.

Ik ben inmiddels bijna 70 jaar en heb deze club ruim 30 
jaar gediend als bestuurder. Te weten penningmeester, 
PR, VVZ  en nu 17 jaar als voorzitter. Ik tel de 30 en 70 
bij elkaar, dat is een mooi rond getal om het over te geven 
aan een opvolger. Wie dat zal zijn? Dit is in principe voor 
het dan zittende bestuur. 

Ook Huub heeft aangekondigd te willen stoppen. Die is af-
gelopen jaar op de jaarvergadering herkozen, zonder dat 
hij eigenlijk had kunnen zeggen dit wel of niet te willen. Hij 
zat op vakantie ver hier vandaan (Suriname bij zijn zoon) 
terwijl het bestuur toen voor hem had beslist. Nu is het 
voor Huub, die zelfs al de 78 jaren telt, ook het moment 
gekomen om te stoppen.

Dus het is aan u, leden, om deze leeg gevallen plaatsen 
op te vullen. Heeft u interesse, neem contact op met het 
bestuur. Ik weet, dat in deze tijd niemand meer staat te 

trappelen voor een bestuursfunctie, maar laat deze mooie 
club, niet wegzakken doordat er geen bestuurders zijn. Dit 
komt helaas wel vaker voor. 

Jarenlang is de club, mijn kindje geweest en kon ik niet zon-
der. Ik zal me, nee nu voel ik me al bevrijd  om er niet elke za-
terdag te moeten zijn. Maar ik zal er toch nog wel regelmatig 
zijn. Voor de ondersteuning, maar ook voor de gezelligheid. 
Maar eerst hebben we de jaarvergadering op 13 maart, 
waar dit vertrek verder zal worden geaccordeerd en hope-
lijk nieuwe bestuurders gekozen. Ondanks het voorgaan-
de, voor u misschien wat teleurstellende mededelingen,  
wens ik namens het bestuur, u en allen die u dierbaar zijn 
een voorspoedig en vooral een gezond 2018. En daar-
naast ook een goed computerjaar.”

Mijn activiteiten thuis met verkopen en ondersteuning gaan 
voorlopig gewoon door. De winkel wordt afgebouwd en zal 
voor veel artikelen een uitverkoop worden gehouden.
Ik doe hier nog een extra oproep voor bestuurders, waar-
onder een voorzitter.
Meldt u aan. Als voorzitter is leiding geven aan, vaak be-
langrijker dan diepgaande kennis van de computer. Laat 
het resterende bestuur niet alleen zitten
We zien u dan ook graag op de vergadering op 13 maart 
a.s. om 20.00 uur in Het Trefpunt.

Piet van Sprang
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Vraag & Antwoord                                                                     
Vanavond heb ik twee afleveringen gezien van Master Cook Australia 2012 en, hoewel ik absoluut geen 
kok ben, heb ik groot respect voor de amateurs die ongelofelijke recepten weten te presteren. Ik neem er 
mijn petje voor af! Kort geleden zijn we nog een paar dagen naar Venlo geweest en ook even de grens 
overgetrokken, maar het weer viel erg tegen. De hele dag duister vanwege de mist en laaghangende 
bewolking. Geen vrolijk begin van 2018, hoewel het centrum van Venlo best de moeite waard is, als het 
zonnetje schijnt. Maar zoals u zult begrijpen hadden mijn meissie en ik dat niet. Maar niet getreurd, we 
hebben er het beste van gemaakt en bij het avondeten hebben wij Riddervis gegeten. Wisten wij veel wat dat was? Het 
bleek familie van de zalm te zijn, maar wij vonden het meer naar forel smaken. Zeker nog eens de moeite waard om onze 
tanden er later weer eens in te steken. Mijn kleindochter is heel druk met haar master studie bezig en voor haar afstudeer 
project moet zij misschien iets aanpassen omdat er niemand te vinden is die haar kan ondersteunen met programmeren. 
Zelf heeft ze misschien de lat wat te hoog gelegd. Aanpassen kan ook nog, maar ik hoop dat zij het haalt en cum laude 
slaagt.  Dat zou te tof voor woorden zijn. We houden u op de hoogte. Ik heb al vaker gezegd dat ik het leuk vindt om de 
vragen van u te ontvangen en uiteraard ook te beantwoorden met mogelijke oplossingen. Blijf uw vragen bij voorkeur per 
mail aan mij sturen www.vicevoorzitter@decvb.nl . U krijgt beslist antwoord en ben ik weer eens even weg, dan kan het 
iets langer duren, maar antwoord krijgt u zo wie zo.

Op 24 januari ben ik omstreeks 14.21 uur gebeld door iemand met 
het telefoonnummer 0124598761, die in het Engels zei dat hij van Mi-
crosoft Service Centre was. Zoals u weet proberen ze op die manier 
je te verleiden om dingen op jouw pc te zetten en je op te lichten. In 
de afgelopen periode hebben zij op die manier voor ongeveer 7 mil-
joen Euro buit gemaakt. Niet bij mij, want toen ik in het Engels zei dat 
ik alles opnam en aan de politie zou geven, werd gelijk de telefoon 
opgelegd. Wees gewaarschuwd en ook als u geen Engels spreekt, 
hang gewoon op en laat u niet misleiden!

Vraag: Tijdens de club dag van januari heb ik Jeanette met een aantal 
problemen geholpen, maar zij vroeg toen ook of ik een oplossing had 
voor haar probleem met de draadloze verbinding met haar printer. 
Telkens als zij een print opdracht gaf, kreeg zij als eerste een melding 
dat er geen verbinding kon worden gemaakt. Kort daarna werd de 
printopdracht netjes uitgevoerd. Zij wist niet waar dat aan lag.
Antwoord: Jeanette, In zo’n geval is de opdracht om te printen ei-
genlijk sneller dan het maken van de verbinding met het modem. In 
zo’n geval is het nodig om jouw modem, met een zachte reset, te 
resetten. Je moet dan de stroomstekker van je modem een minuut of 
twee eruit halen en dan er opnieuw inzetten. Als je alleen de stroom-
stekker en uithaalt, dan wordt het modem opnieuw opgestart, maar 
blijven alle instellingen wel behouden. Probeer dat maar eens en ik 
ben benieuwd hoe het daarna gaat.
Reactie: Beste Andries, vanavond las ik in De Bolleboos (V&A) onze 
correspondentie over de pc-problemen die ik je had gemaild. Leuk, 
hoor! Eenmaal thuis na de club dag heb ik de stekker v.h. modem 
ong. 2 min eruit gehaald, daarna ben ik iets gaan uitprinten. En ik 
kreeg deze keer niet die melding dat de printer niet is aangesloten. 
Ik hou het in de gaten en als m’n pc weer eens raar doet zal ik eerst 
deze tip uitvoeren. Dank voor je hulp! Groeten, Jeanette

Vraag: Beste Andries, ik heb Adguard  geïnstalleerd en 
nu schijnt het een proefversie te zijn, houd dat in dat ik hem er over 
10 dagen opnieuw moet installeren?  Groeten, Jaap.
Antwoord: Hai Jaap, op de club dag kan ik daar wel wat aan doen.  
Groetjes, Andries
Reactie: Oké  Andries,  dan zie ik je op de club dag  zodat we dat 
kunnen veranderen. Alvast bedankt.

Vraag: Beste Andries, de printer en de com-
puter kunnen niet meer draadloos met elkaar 
functioneren. Mijn zoon heeft de oude instel-
lingen er af gehaald en 
opnieuw geïnstalleerd, 
maar het wil niet lukken. 
Heb jij hier een oplos-
sing voor. 
Hartelijke groet, Gré.
Antwoord: Goede morgen Gré, dat is verve-
lend, maar een oplossing is dichtbij.
Heb jij nog een originele CD van je printer? 
Zo ja, installeer dan gewoon de volledige soft-
ware opnieuw en geef aan dat je draadloos 
wilt printen. Heb je de CD niet meer, ga dan 
naar de website van je printer, geef je printer 
naam en nummer op en download de laatste 
volledige software. Let eventueel wel op of 
je de juiste versie download, de 32 of 64 bits 
versie. Ik denk dat je 64 bits moet hebben, 
maar dat kun je controleren door met rechts 
op de startknop te klikken en met links op sys-
teem. Daar staat ook welke versie je hebt en 
de eerste telt! Na downloaden ook deze op-
nieuw installeren en aangeven dat je draad-
loos wilt printen. Als alles goed gaat werkt het 
daarna weer. Succes en anders hoor ik het 
wel. Andries
Reactie: Hallo Andries, helaas is dit ook niet 
gelukt. Wat nu? Hartelijke groet, Gré.
Vervolg: Beste Gré, ik bel je, zodra ik thuis 
ben, en dan lossen we het op. Andries

Vraag: Beste Andries, Ik heb kort geleden 
een HP computer gekocht en ik zag nu pas 
dat het Bios in het Duits is. Kan ik daar een 
Nederlandse Bios op zetten of is dat te veel 
gevraagd? Martijn.
Antwoord: Beste Martijn, het is niet zo moei-
lijk als je denkt, want het Bios van HP heeft 
de mogelijkheid om de taal aan te passen. Na 
het opstarten klikt u op de Escape toets en 
gelijk op F10 om het Bios te openen. Open 
daarna met F8 de language instellingen en 
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kies Nederlands (Dutch).

Vraag: Beste Andries, sinds enige tijd heb ik 
problemen met het updaten van Windows 10. 
De automatische update werkt niet goed. Elke 
keer als ik de computer opgestart heb, dan 
begint hij met het downloaden van updates, 
maar na enige tijd krijg ik de melding dat het 
update proces gestopt is. Wat kan ik daar aan 
doen? Gerard
Antwoord: Beste Gerard, de automatische 
update van jouw computer start wel steeds 
met het downloaden van nog niet geïnstalleer-
de updates, maar installeert die (nog) steeds 
niet en daarom blijft het probleem staan en 
begint hij na elke opstart opnieuw. Het is zaak 
om die (oude) updates eens helemaal te ver-
wijderen. Druk maar eens op de Windows 
toets en de letter R, om het opdrachtvenster 
te openen en voer de volgende opdracht uit: 
%windir%\softwaredistribution\download

Windows verkenner wordt nu geopend, waar 
je met Ctrl + A de volledige map inhoud selec-
teert. Klik de selectie met rechts aan en druk 
op Delete of Verwijderen.

Klik op doorgaan om de hele map met de update-cache te wissen, 
zodat Windows alle benodigde updates opnieuw zal downloaden en 
hopelijk wel wil installeren. 
Succes Andries.

Vraag: Beste Andries, ik heb kort geleden een tweede harddisk in mijn 
computer ingebouwd, maar in de verkenner krijg ik alleen de eerste en 
originele schijf te zien. Heb jij een idee hoe dat komt, maar nog beter 
hoe dat op te lossen is? Jan.
Antwoord: Beste Jan, om er achter te komen wat de oorzaak is, zou-
den we schijfbeheer moeten openen en zo ja, kijken wat er loos is.
Het kan zijn dat jouw 
tweede harde schijf Off-
line ingesteld is en dan 
is het alleen maar zaak 
om die met de rechter-
muisknop aan te wijzen 
en te kiezen voor Online. Is dit niet het geval, dan kan het ook zijn dat 
de instellingen in het BIOS niet goed zijn en moet je daarnaar kijken. 
Kom je er niet uit, dan hoor ik het wel. Succes,

Andries Vermeulen     

Rufus                                             
Creëer eenvoudig opstartbare USB-drives. 
Rufus is een programma dat helpt bij het formatteren 
en creëren van opstartbare USB-flash-drives, zoals 
USB-sticks, USB-HD’s, enz.
Het is vooral bruikbaar in gevallen waarbij: 

- je een USB-installatiemedium wilt maken van opstartbare ISO’s 
(Windows, Linux, UEFI, enz.)
- je op een systeem moet werken waarop geen besturingssysteem 
geïnstalleerd is.
- je een BIOS of andere firmware vanuit DOS moet flashen
- je een low-level formatteerpro-
gramma wilt gebruiken

Ondanks zijn kleine bestands-
grootte, levert Rufus alles wat je 
nodig hebt.

En Rufus is snel. 
Bijvoorbeeld, het is twee keer zo 
snel als UNetbootin, Universal 
USB Installer of Windows7 USB 
download tool als het gaat om het 
maken van een Windows7-USB-
installatiedrive van een ISO. 
Het is ook iets sneller bij het ma-
ken van een met Linux-opstartbare 
USB-drive van ISO’s.
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Aandachtspunten voor “Het schrijven van een boek”                           
In de Bolleboos van januari 2018 stond een oproep van Mieke Ebell, dit hield in dat zij vroeg wie er ervaring had met een 
boek schrijven, laten drukken en uitgeven. Die had ik en die ervaring wilde ik graag delen, zodoende dit artikel.

Ik zal me even voorstellen; ik ben Dick Breedijk, ik ben in 1939 geboren, ik deed in 1968 mijn eerste computerervaring 
op met een cursus “Informatica”. Ik doe vanaf 1980 onderzoek naar in de oorlog neergestorte vliegtuigen. Ik was vanaf 
1984 tot 1986 lid van VCGN “Vereniging Computer Gebruikers Nederland” en ging toen over naar de, CVB “Commodore 
Vereniging Bollenstreek” later “Computer Vereniging Bollenstreek”. Van eind 1987 tot maart 2001, was ik vóór Piet van 
Sprang voorzitter van de CVB.

Mijn eerste “boek” erva-
ring was deze; in 2004 
kwam er in Oegstgeest een 
nieuw Oorlogsgraven Co-
mité. Begin oktober 2004, 
nam de voorzitter contact 
met mij op, want hij wilde 
een boekje uitbrengen over 
slachtoffers die in Oegst-
geest gevallen / begraven 
waren. Ik had van die om-
geving veel informatie, die 
wilde ik graag delen. Op 16 
april 2005, werd het boekje 
uitgegeven. De schrijver 
was Freek Lugt met medewerking van Dick Breedijk en 
Frits Th. M. Spiekstra (lokaal verzet).

Ik had met het samenstellen van dit boekje een behoorlijke 
inkijk rond het samenstellen van het boekje (36 pagina’s in 
A4 formaat). De eerste lessen waren; zorg dat je het doel 
om een boekje uit te brengen goed vooruit bepaald. Maak 
de foto bestanden die je gebruikt niet te groot, maak een 
pagina met tekst en foto’s en print ze eens uit en bekijk 
dat kritisch. Dan kan je het formaat van je foto bestanden 
ongeveer bepalen en de grootte en lettertype bepalen (dit 
gaat niet altijd op, daar kom ik later nog eens op terug). 
Bepaal ook vooruit of je in kleur of zwart/wit gaat werken. 
Freek (de schrijver) had al eerder een boekje geschreven 
en uitgebracht dus dat deed hij nu ook weer. Ik werkte toen 
al veel met foto bewerking programma’s, en leverde de fo-
to’s af in goed contrast en de goede formaten. Ook kreeg 
ik elke bladzijde die klaar was toe gezonden ter correctie. 
Hij werkte met twee kolommen op elke pagina, ik ben daar 
geen liefhebber van en heb dat later ook nooit toegepast. 
Maar die keuze moet je wel in het begin maken. 

Maar het is belangrijk als je vier of vijf pagina’s klaar heb 
en als je zelf de opmaak doet, om dan de volgende zaken 
te bepalen; 
- welk lettertype en welke grootte,
- hoe en waar stel je de bladnummering in, 
- wat voor marges houd je aan de boven, onder en zijkan-
ten. 

Ook het formaat van het boek en de indeling van je pa-
gina’s bepaald op dat moment. Deze zaken zijn ook af-
hankelijk, van het onderwerp wat je behandeld. Ik heb als 
tekstverwerker aldoor Word gebruikt, dit omdat ik daar het 

meeste ervaring me had. Je kan ook een ander program-
ma gebruiken, maar dan moet je eerst uitzoeken wat daar 
de mogelijkheden van zijn en hoe je alle instellingen moet 
doen. Nog een tip; Kijk eens goed rond in alle boeken die 
je hebt en zoek uit wat jij voor jou onderwerp prettig lees-
baar en een goede pagina-indelingen vindt. Zorg ook dat 
je niet te lange zinnen maakt. Ik heb er ook een hekel 
aan om zinnen aan het eind van een regel te starten. Ik 
heb steeds mijn uit te werken deel van mijn boek op het 
bureaublad gezet, en regelmatig weg geschreven. Na een 
paar uur werken maakte ik een kopie van mijn bestand op 
een andere schijf. Dan sloot ik het origineel af, die startte 
ik dan even later weer, om eerst te kijken of alles wel goed 
loopt, en goed ingedeeld is. Dan las ik het laatste gedeelte 
van mijn origineel na, je haalt daar altijd foutjes uit, dan je 
bestand updaten, en je kopie aan passen. Ik maakte op 
dat moment ook een extra kopie op een andere schijf. Dit 
lijkt wel omslachtig, maar de derde is dan altijd de oude 
(vorige update) waar je ingeval van nood op terug kan val-
len, niets erger als dat je al je werk voor niets gedaan hebt. 

Aan mijn echte eerste boek ben ik begonnen vanwege 
een onjuist artikel over een onderwerp,  waarvan ik over 
de juiste gegevens beschikte. Ik heb eerst een aantal di-
rectories gemaakt, twee hoofd directories, een voor foto’s 
de ander voor de tekst. Ik ben alle gegevens die had in be-
standjes uit gaan sorteren, toen het formaat vastgesteld. 
Omdat een aantal foto’s die ik wilde gebruiken alleen goed 
leesbaar waren als ik ze op A4 afdrukte, werd mijn boek 
A4 formaat, en geen kolom indeling. Ik koos als lettertype 
Times New Roman in een grootte van 10, teksten onder of 
bij de foto’s grootte 8. Ik maakte toen ook de keuze om het 
geheel in zwart/wit uit te brengen, dit was qua druk-kosten 
goedkoper. Maar wel bewerkelijker! Ik had ook besloten 
mijn eigen opmaak te doen 
en mijn foto’s te bewerken in 
PhotoShop. Ik maakte gelijk 
een bestandje “Index”, dan 
kan je daarin de paginanum-
mers en artikel namen bijhou-
den. Wat ik toen vergat was 
een bestand: “gebruikte bron-
nen” wat ik bij mijn volgende 
boek wel ging gebruiken, Ik 
verdeelde die onder als “per-
sonen”, “websites”, “instan-
ties” en “boeken”. Dat kan je 
simpel gelijk doen, dat scheelt 
later veel werk achteraf.

(vervolg op pag. 7)
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Tot zover het schrijven van Dick, 
met toestemming iets ingekort.

Lees het volledige stuk op onze website 
www.decvb.nl 

Onze webmaster Ruth zal het een mooie plaats geven. 
Dick sluit af met: dat was het dan voor dit moment, ik denk 
niet dat alle vragen rond het schrijven en uitgeven hiermee 
opgelost zijn, maar vragen kunnen altijd gesteld worden, 
die zal ik dan (net als Andries doet) in de Bolleboos be-
antwoorden. Vragen zenden naar: dick.breedijk@ziggo.nl

Hier staat nog e.e.a. over de inhoud van het laatste boek: 
https://goo.gl/photos/8qSsBydtexBD3eRM8
Hier staat veel over de dag van de uitgave van mijn laatste 
boek: https://goo.gl/photos/SN4cwuoVkP7qguMr6
Hier staat veel over een onderdeel in mijn boek: 
https://goo.gl/photos/gP6piFCXc6KS5XG89
Hier een ander onderdeel: 
https://goo.gl/photos/YLskatwESfDmgwZCA
Aan geïnteresseerden kan ik nog wel wat links sturen! 

Even over het monument rond mijn eerste boek; het mo-
numentje is er gekomen en wel op 4 mei 2009! Zie: 
https://photos.app.goo.gl/Uqx6DykkHB6Sfmlo1

Dick Breedijk

Microsoft stopt basisondersteuning Windows 8.1                                

Het einde van Windows 
8.1 komt langzaam 
maar zeker in zicht, 
nu Microsoft officieel 
de basisondersteuning 
voor het besturingssysteem heeft gestopt. 
Onder die basisondersteuning vallen voornamelijk nieuwe 
functies en verbeteringen aan bestaande toepassingen. 
Gebruikers hoeven zich niet direct zorgen te maken over 
veiligheidsrisico’s. 
Security-updates vallen onder de zogeheten ‘uitgebreide 
ondersteuning’, die pas op 10 januari 2023 afloopt. 
Vorig jaar werd op deze manier de stekker uit Windows 
Vista getrokken.

Upgraden of niet?
Upgraden naar Windows 10 kan (nog altijd gratis), maar is 
nog niet per se noodzakelijk. Erg populair is Windows 8.1 
nooit geworden. Windows 7 blijft vooralsnog nipt de popu-
lairste Windows-versie, gevolgd door Windows 10.

Microsoft bracht Windows 8 in 2012 uit en het besturings-
systeem kon gelijk op veel kritiek rekenen. Met name het 
startmenu dat volledig op de schop was gegaan, sprak 
niet iedereen aan. Het zogenoemde metro-design met zijn 
grote tegels werkte weliswaar degelijk op tablets, maar op 
de pc was het een stuk minder werkbaar. De upgrade naar 
8.1 volgde al een jaar later.

Voor u gelezen door Andries Vermeulen

(vervolg van pag. 6)

U heeft ze misschien wel eens gekregen, zulke e-mails  
Dit is allemaal nep, lees ze eens goed:
Heeft u ooit een schriftelijke 
melding van deze zaak ge-
had? Er staat meerdere malen! 
Er staat geen naam in de aan-
hef! Er staat geen kenteken 
in de “aanmaning”! Er staat 
geen plaats van “gebeurtenis”! Er staat geen datum van 
“gebeurtenis”! Inzage bij BKR..onzin: BKR, is een Stich-
ting die registreert leningen! Gaat dit over een lening? Het 
rekeningnummer is Duits, DE… enz.! Welke rekening wil-
len ze blokkeren ik kan er wel vijf hebben!
Deze mail is om 02.18 uur verzonden, tja.. welke ambte-
naar zit om die tijd achter zijn computer op zijn werk?

Wat te doen:
Google gewoon eens: “aanmaning cjib per mail”
Wat u moet doen: open nooit de bijlage!

Doorsturen naar: valse-email@fraudehelpdesk.nl
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Wij feliciteren de jarigen in
februari

en wensen hen veel geluk en voorspoed 
maar bovenal gezondheid toe

bestuur CVB

Cursussen 2018                                                  
Op cursusgebied is het nog steeds ogenschijnlijk rustig. Maar zoals zo vaak, 
ook nu weer……schijn bedriegt. Nieuw is dat er een cursus voor de IPad in de 
steigers staat. Bekend is dat Ferdinand de Grijs deze cursus aan de leden wil 
geven, en ook deze cursus vindt dan plaats in een van de kleine zaaltjes van 
Het Trefpunt. Er zijn nu zo’n acht aanmeldingen en dit aantal (op papier !!) moet 
volgens hem voldoende zijn een cursus te starten. 
Maar …. Ferdinand heeft laten weten dat hij door ziekte niet 
in staat zal zijn de cursus te starten in de tweede helft van 
februari. Ik heb de leden die zich aangemeld hebben, via 
een mailtje hiervan op de hoogte gesteld.
Zodra er meer nieuws is geven we dit graag aan u door. In 
de tussentijd kunnen nog aanmeldingen gedaan worden. Dit 
kan bij voorkeur via een mailtje naar cursusinfo@decvb.nl 

Voor het seizoen 2018 kan worden ingeschreven voor de volgende cursussen, 
waarbij moet worden opgemerkt dat de cursus Windows 10 in de maanden 
voor de zomerstop niet meer zal worden gegeven. 
Er zijn nu nog maar twee aanmeldingen…

**Windows 10 (6 dagdelen) ............................................................€75,00
(en Internet-Email wordt nu gekoppeld aan Windows10).

**IPad cursus (nadere gegevens zijn nog niet geheel bekend…)

De prijzen zijn al tientallen jaren onveranderd en ook het komende seizoen 
heeft het bestuur besloten deze niet te verhogen om de drempel voor deelname 
zo laag mogelijk te houden. Wel blijft de voorwaarde gehandhaafd dat alleen 
leden van de CVB aan de cursus kunnen deelnemen: niet-leden zullen daarom 
tenminste voor één seizoen lid moeten worden van de CVB.
Deelnemers kunnen tijdens de cursus hun eigen IPad of laptop met Windows 
10 gebruiken. Indien zij niet over een laptop met Windows 10 beschikken, kan 
tijdens de cursus gebruik worden gemaakt van een laptop van de CVB. Graag 
bij aanmelding opgeven! Voor de cursus is een lesboek samengesteld dat 
tegen kostprijs bij de docent kan worden aangeschaft.
Voor verdere informatie en opgave kunt u terecht bij: 

Huub Vlaming, alleen per e-mail: cursusinfo@decvb.nl

Een aanvulling op EssentialPIM mailprogramma  (EPIM)               

Deel 1 staat in de Bolleboos van januari 2018
Vorige keer dacht ik nog steeds dat het programma een vervelende eigen-
schap had, dat je telkens handmatig de 
mail moet ophalen. Niet waar dus. 
Bij het aangemaakte mailaccount kan je 
het instellen. 
Klik met rechts op het mail account en ga 
naar Accountinstellingen. 
Ga dan naar het tabblad Geavanceerd. 
Daar is standaard geen vinkje ingevuld. 
Zet een vinkje “Bij opstarten op nieuwe berichten controleren”. En een vinkje bij 
“Op nieuwe berichten controleren elke ….. minuten”.  
Bijvoorbeeld 10 minuten.
Daaronder invullen de tijdsduur 
dat de mail nog bij de provider 
moet blijven staan. Alleen van 
belang bij POP instelling. 
Als u meerdere accounts heeft 
moet dit bij elk account worden 
gedaan.
Dit maakt het gebruikt weer prettiger. 
Succes

Piet van Sprang

1-2 Heleen Hendriks
3-2 Peter van der Zwet
4-2 Piet van der Pluijm
4-2 Mark de Koter
4-2 Piet van Sprang
7-2 Jaap Hoogkamer
13-2 Bep Muller-van 't   
  Zelfde
13-2 Lia van der Heijden- 
  Rood
16-2 John van Kordelaar
17-2 Saripa Hoeben
18-2 Hans Viool
18-2 Hans de Boer
19-2 Jelly Popkema
19-2 Ton Hofkamp
20-2 Kees van Egmond
22-2 Bert Stortenbeker
23-2 Klaas Barten
23-2 Guus Braam
24-2 Peter Meijs
25-2 A. Reijerkerk
26-2 Albert Bakker

LinkedIn app             

Maakt het makkelijker om relaties te 
ontdekken, te verbinden en te onder-
houden met mensen die voor u van 
belang zijn. 
De app helpt u ook om te zoeken en 
te solliciteren en biedt updates over 
onderwerpen en bedrijven. 
De app is gemakkelijk bereikbaar 
vanuit Windows 10 start menu, taak-
balk en actiecentrum. 
Dit online sociale netwerk is een ge-
weldige plek om in contact te komen 
met uw professionel relaties.

Uit de Windows app store


