De
Bolleboos
TNT Post
Port betaald
Afz. CVB, Rietkraag 95
2144 KB Beinsdorp

CVB op internet
http://www.decvb.nl
Hier had uw advertentie kunnen staan!

maart 2007

Windenergie!

Redacteur gezocht!
(zie pagina 2)

3 maart a.s
Belangstelling? Bel: 023 - 5581158

= NiVeSoft =
Uw dealer voor o.a
Computers op maat, modems en netwerkproduten
Promedion laptops Zie www.xxodd.nl

Demonstratie over het
maken van een eenvoudige database in
MS Access
(zie pagina 8)

Spindel 25 stuks Platinum CDR 700 MB 52speed
Van € 12,— voor € 9.50
CD opbergtasje (Lederlook) voor 80 CD’s van
€ 8,— voor € 6,—
Draadloze oplaadbare optical muis van
€ 28,— voor € 25,—
Info of on line bestellen via NiVeSoft

Kom naar de bijeenkomst op:

3 maart 2007
Let op:
Jaarvergadering 20 maart 2007

Alle gebruikte computers 15% korting op de meeting.

De april bijeenkomst is op 31 maart!!!!!!

NiVeSoft: (0252)674279

Inhoud
Redacteur gezocht
Agenda Jaarvergadering 20 maart 2007
Notulen Jaarvergadering 11 april 2006
Vraag & antwoord
Pysol Solitaire
Jarigen van deze maand
Cursussen 2007-2008
Demonstratie maken Adresbestand in MS Access
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Computer Vereniging Bollenstreek

Colofoon
—————————————————————-De Bolleboos verschijnt minimaal 9 maal per jaar, voor leden gratis. Het adres waar de diverse bijeenkomsten plaatsvinden is:
Gebouw Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, Nieuw Vennep
Tijd : 10.00—16.00 uur
Contributie: € 24,— per jaar, (tot 16 jaar: € 15,—),
met machtiging € 1,50 korting.

Redacteur gezocht.
We zijn nog steeds naarstig op zoek naar een
redacteur, die tevens de opmaak van ons
clubblad “De Bolleboos” voor zijn rekening wil
nemen.
De afwerking van het clubblad wordt nu tijdelijk door de penningmeester verzorgd.
De opmaak wordt nu gedaan in MS Publisher.

Gironummer CVB: 576968, tnv:

Op de maandagochtend vóór elke meeting,
moet de kant en klare opmaak, in PDF formaat, bij de drukker zijn.

Computer Vereniging Bollenstreek
p/a Westhove 15,
2134 VP Hoofddorp

Bijeenkomsten:

De penningmeester is eventueel bereid dit
alles te blijven doen, maar dan wil hij graag
zijn penningmeesterschap aan een ander
overdragen.

(toegang niet-leden € 3,— (tot 16 jaar: € 2,—)

Dus zoekt het bestuur:

Kamer van Koophandel nr. V-596213

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 3 februari, 3 maart,
31 maart, 5 mei en 2 juni 2007.
Tijdens de bijeenkomsten is de CVB bereikbaar onder
telefoon nummer 0252-672476
CVB op Internet:

http://www.deCVB.nl

Voorzitter:
P. van Sprang, 0252-674279, voorzitter@decvb.nl
Vice-Voorzitter:
J. van Hensbergen, 0252-518863, vicevoorzitter@decvb.nl
Penningmeester:
A. Vermeulen, 023-5642947, penningmeester@decvb.nl
Secretaris:
J.Jonker, 0252-519293, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp
secretaris@decvb.nl
Public-relations:
Louis van den Bosch, 023-5624002, publicrelations@decvb.nl

OF
Een redacteur voor de invulling en opmaak
van “De Bolleboos”.
Of
Een penningmeester die op een nette wijze
de penningen van de computerclub kan beheren en zorg draagt voor de inning van de jaarlijkse contributie.
Mocht u interesse hebben of iemand weten die
dit zeker zou kunnen en willen, neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Laten we met z’n allen zorgen dat het clubblad
zijn waarde behoudt en dat de werkzaamheden niet allemaal op een of enkele personen
neerkomen.
De voorzitter

Cursusinfo & Coördinatie:
Huub Vlaming, 0252-518254, cursusinfo@decvb.nl
Verkoopdagen:
J. van Hensbergen, 0252-518863, vicevoorzitter@decvb.nl
Drukwerk/verspreiding:
J. Jonker, 0252-519293, secretaris@decvb.nl
Internet-site:
Henk de Wal, webbeheerder@decvb.nl
Redactie Bolleboos: vakature
Serviceadressen:
Harware, Word, Excel & Access P. van Sprang, 0252-674279
Windows, Internet en V&A: A. Vermeulen. 023-5642947
Bovenstaande adressen zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van
19.00 tot 21.00 uur. Op andere, voor computeraars normalere tijden
(meestal van 24.00 tot 06.00 uur) , zijn deze mensen dus niet te bereiken.
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Beinsdorp, 08 februari 2007

JAARVERGADERING DONDERDAGAVOND 20 maart 2007.
Zoals elk jaar vindt er ook nu weer een ledenvergadering plaats in "Het Trefpunt" te Nieuw Vennep op donderdag
20 maart 2007, aanvang is om 20.00 uur.
V E R M E L D D E Z E D A T U M VAN 20 maart 2007 ALVAST I N U W A G E N D A !
Er staan ook dit jaar weer belangrijke zaken op de agenda, dus komt allen massaal naar het "Trefpunt":

B E S L I S M E E WAT ER GEBEURT MET DE CVB. OOK UW STEM TELT ! !
Zorg ervoor dat u er om ongeveer 19.45 uur bent; we kunnen dan op tijd starten. Neem dit exemplaar van de BOLLEBOOS mee, dan heeft U meteen de agenda voor de vergadering!
Alleen leden van de CVB hebben toegang. We hopen dat u allen in groten getale komt, want hiermee geeft u steun
aan het bestuur, dat die steun ook verdient. Het is namelijk zo dat de computervereniging zonder de inzet van het bestuur in het geheel niet kan draaien. Op de vergadering kunt u meebeslissen over allerlei zaken die de vereniging aangaan.
Ik en mijn mede bestuursleden hoop dan ook dat veel leden van deze gelegenheid gebruik maken om te komen, ook
diegenen die wel eens wat negatieve uitlatingen over het beleid van het bestuur hebben. Zij kunnen juist op zo’n
avond het beleid bijsturen, aanpassen of juist nieuwe inzichten aangeven. Het bestuur staat er helemaal voor open!
Het kan immers wel eens nodig zijn om vanuit de aanwezige leden op deze vergadering aan te geven wat er onder
hen leeft. Een groot deel van het bestuur is meer dan vijf jaar in functie en is daardoor misschien wel wat vastgeroest
in de eigen ideeën. Dus laat wat van je horen !
U kunt voorstellen doen omtrent het beleid, maar ook andere zaken tijdens deze vergadering inbrengen.
U kunt dan ook stemmen over zaken waarmee u het wel of niet eens bent.
Ook dit keer zullen er weer bepaalde beslissingen genomen worden waarvoor we uw steun en stem nodig hebben.
Laat niet VOOR u beslissen , maar beslis ZELF! Laat uw stem niet verloren gaan!!!!!!!!!
OPROEP:
We hebben erg hard enige JONGE (mag ook wat oudere) bestuursleden nodig of mensen die wel al wat ouder zijn,
maar zich toch jong genoeg voelen. Zij zijn van harte welkom om het bestuur te komen versterken. Ook dit jaar kunt u
zich weer opgeven voor een bestuursfunctie! Met een voltallig bestuur is de taak van de bestuursleden een niet al te
zware belasting. U kunt er ook voor kiezen een periode “op proef” mee te draaien met het bestuur, om zo eens te
kijken of zo’n bestuursfunctie iets voor u is…. Het bestuur heeft vacature’s op te vullen.
Geef u vroegtijdig op als kandidaat-bestuurslid of redactiemedewerker bij het secretariaat; ook uw voorstellen kunt u
voor de aanvang van de vergadering inbrengen bij het secretariaat.
U kunt uw vragen ook op de meeting op 4 maart afgeven aan het bestuur. Zij worden dan besproken op de jaarvergadering.
Denk er om: u heeft de CVB nodig en de CVB heeft u nodig!!
AGENDA JAARVERGADERING DONDERDAG 20 maart 2007.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening door de voorzitter.
Goedkeuring notulen jaarvergadering 2006.
Behandeling ingekomen stukken.
Sociaal jaarverslag van de secretaris.
Financieel jaarverslag 2006 en de begroting 2007 van de penningmeester.
Verslag kascontrole commissie.
Pauze.
Aftreden bestuursleden en verkiezing van nieuwe bestuursleden. ( als die zich hebben aangemeld)
Verkiezing kascontrole commissie.
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.

Toelichting op verschillende punten van de agenda:
Punt 3.
Alle stukken die hierin behandeld dienen te worden, moeten voor het begin van de vergadering en liefst
voor 4 maart bij de secretaris aanwezig zijn.
(Vervolg op pagina 4)
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Punt 8. Aftreedschema: 2007: A. Vermeulen (herkiesbaar)
J v Hensbergen (herkiesbaar)
2008: J.P.C.G. Jonker.
H. Vlaming
2009: P. van Sprang
L. van den Bosch
Zoals u hierboven kunt lezen, zullen de bestuursleden A. Vermeulen en J. v Hensbergen dit jaar aftreden; zij
stellen zich gelukkig weer herkiesbaar en zullen, als er geen tegenkandidaten zijn, hun functie na stemming
weer op zich nemen.
Kandidaten die zich voor een bestuursfunctie willen aanmelden, kunnen hiervoor bij de secretaris tot een ½
uur voor de vergadering terecht. Dus mensen, schroom niet en meld u aan als bestuurslid.
Er zijn hier wel een paar voorwaarden aan verbonden: U moet minstens één jaar lid zijn en minimaal 18 jaar.
De meeste van onze leden voldoen hieraan!
Mocht u nog geen jaar lid zijn en zou u toch binnen het bestuur mee willen draaien, vraag dan of u enige, of
meerdere malen als genodigde mee kan draaien met het bestuur, dit maakt de opstap wat gemakkelijker.
Punt 9. De kascontrole commissie bestaat uit de volgende personen. de Heer W. Terlage en H. de Wolf . Als reservelid van deze commissie is gekozen G. Braam.
Van de kascontrole commissie moet W. Terlage aftreden dit jaar; H. de Wolf en G Braam blijven aan.Voor de
functie van reserve kascontrole lid, zoeken we weer iemand, geeft u op!!
Punt 10.Dit is een heel belangrijk punt voor de leden, nu kunt u uw wensen, voorstellen en nieuwe ideeën kwijt!!
LAAT UW KANS NIET VOORBIJ GAAN, KOM en laat het bestuur niet ALLEEN zitten ! Graag tot ziens.
Namens het bestuur,
J.P.C.G. Jonker
Adres secretariaat:
Rietkraag 95
2144 KB Beinsdorp
E-mail secretaris@decvb.nl

Notulen jaarvergadering C.V.B. , gehouden op dinsdag 11-04-2006
1.

De voorzitter opende de vergadering met alle aanwezigen van harte welkom te heten en hij bedankte iedereen
voor zijn komst naar deze belangrijke vergadering. Tevens meldde de voorzitter dat de heren
D. Breedijk, P.
Meijs, H. Slingerland, A. Buschman, L. vd Bosch en H. de Wolff (allen met kennisgeving) op de vergadering verhinderd waren. De voorzitter gaf een korte terugblik op het afgelopen jaar. Hij meldde de vergadering dat de jaarvergadering normaal in de maand maart wordt gehouden, maar door omstandigheden was deze verplaatst naar
vandaag. Tevens zei de voorzitter dat de belangstelling voor de meetings enigszins afneemt, maar zodra we een
thema hebben, neemt de belangstelling weer toe en niet alleen van onze leden, maar ook van belangstellenden
buiten de CVB. Ook meldde hij dat er vanuit de senioren weinig belangstelling is om eens in de maand een seniorenmiddag te organiseren. Wij hebben diverse oproepen gedaan in ons clubblad om zich hiervoor op te geven.
Tevens heeft de CVB deelgenomen aan een beursvloer om de vereniging wat meer in de publieke belangstelling
te krijgen. Dit was een goed begin, maar het is helemaal doodgebloed, wat wel jammer is.

2.

De notulen van de jaarvergadering, die werd gehouden op donderdag 17-03-2005, werden onveranderd goedgekeurd door de aanwezige leden.

3.

Ingekomen stukken. Deze waren er niet.

4.

Jaarverslag van de secretaris. Deze werd voorgelezen door de secretaris en vervolgens door de aanwezige leden
goedgekeurd. Er waren geen vragen over het jaarverslag.

5.

Financieel jaarverslag 2005 en begroting 2006. Op alle tafels lagen financiële stukken die door de aanwezige
leden konden worden ingekeken. De penningmeester stelde dat hij een gelukkige penningmeester was. Er waren
dit jaar extra inkomsten binnengekomen door giften en donaties voor de diensten die op de meetings waren verleend aan leden en aan niet-leden. Ook waren er goederen binnengekomen waar we als CVB nog wat mee hebben kunnen doen en waar we nog wat aan hebben verdiend door ze te verkopen. Deze extra inkomsten hebben
(Vervolg op pagina 5)
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bijgedragen aan een positief saldo het afgelopen jaar. Zo’n positief saldo hebben we als club de laatste vijf jaar
niet mee mogen maken. Daarna lichtte de penningmeester de resultaten toe. Tevens stelde de penningmeester
voor om in het vervolg het bedrag dat op de begroting staat als reservering, te schrappen op de begroting. Dit is
ooit eens in een ver verleden ingevoerd, maar is nu niet meer noodzakelijk. Dit maakt het in de boekhouding ook
een stuk gemakkelijker, zo stelde hij. De penningmeester stelde verder vast dat we geen gebruik hebben hoeven
maken van de optie om de contributie met 10% te verhogen. Ook stelde hij dat daarom dit jaar (nog) geen contributieverhoging doorgevoerd zou worden, maar dat het bestuur wederom de toestemming van de jaarvergadering
vroeg om die optie open te houden. Daarmee stemde de aanwezige leden in. Ook werd de begroting akkoord
bevonden.
6.

Verslag kascontrolecommissie. Deze bestond dit jaar uit mevrouw M. Ebell (voorzitter) en de Heer W. Terlage.
Reservelid van deze commissie was de heer H. de Wolff. Van de commissie kreeg het bestuur van de C.V.B. een
verklaring dat ze de boekhouding van de penningmeester had gecontroleerd en in orde bevonden, zodat decharge kon worden verleend voor het gevoerde beleid aan het gehele bestuur van de C.V.B. in het afgelopen jaar.

7.

Pauze. Deze werd overgeslagen.

8.

Bestuursverkiezing. Er zijn dit jaar twee aftredende bestuursleden, die tevens herkiesbaar waren. Het zijn de
voorzitter en onze PR-man .Voor dit agendapunt reikte de voorzitter de hamer over aan de vice-voorzitter, zodat
deze dit punt op de agenda kon voorzitten, wat deze laatste dan ook zeer bekwaam hoopte af te ronden. De vicevoorzitter reikte aan de aftredende bestuursleden, als blijk van waardering voor het werk dat ze voor de C.V.B.
hebben gedaan, een gesloten envelop met inhoud uit. Daarna werden leden van de vergadering gevraagd of ze
ermee instemden, dat de periodiek aftredende bestuursleden werden herkozen voor een periode van 3 jaar. Dit
voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. De vice-voorzitter nodigde de herkozen bestuursleden,
uit weer achter de bestuurstafel plaats te nemen. Daarna overhandigde hij de voorzittershamer weer aan de net
herkozen voorzitter, zodat deze de vergadering verder kon leiden. De voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om die mensen te bedanken die het afgelopen jaar veel werk voor de C.V.B. verricht hadden. Ook deelde hij
mede dat vanaf september aaanstaande de heer H. Vlaming de cursussen gaat begeleiden, wat tot op heden gedaan wordt door de heer H. de Wolff. De voorzitter had voor de webbeheerder van de CVB-site ook nog een kleinigheidje voor het vele werk dat hij doet voor de CVB.

9.

Verkiezing kascontrolecommissie. Mevouw M. Ebell is afgetreden. De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan
uit de heer W. Terlage (voorzitter)en als lid de heer H. de Wolff. Als reservelid is benoemd de heer G. Braam. De
voorzitter bedankte mevrouw M. Ebell en de heer W. Terlage voor het werk dat ze voor deze commissie hebben
gedaan.

10. Rondvraag:
Mervrouw vd Linden zei dat wat de PR betreft de meeste weekbladen vaak alleen artikelen plaatsten voor de eigen regio. Dit houdt in dat bv. de kranten in Hillegom geen stukjes opnemen van verenigingen uit andere gemeenten.
De heer J. Schultze Kool meldde dat hij wel een telefoonnummer kan doorgeven van RTV-Noord-Holland. Dit
nummer kan gebeld worden op de dag van de meeting en dan kan men rechtstreeks in de radio-uitzending zijn
verhaaltje doen. Dit nummer heeft het bestuur genoteerd en zal dit overhandigen aan onze PR-man.
De heer A. Roset stelde dat wanneer je in de krant een artikeltje geplaatst wilt krijgen, het echt wel iets specifieks
moet zijn, want anders plaatsen ze het niet.
De heer J. Winkel had een vraag of er op de website van de CVB een flayer gezet kon worden die hij kon uitprinten en dan kon uitreiken aan de senioren die hij kent. De heer R. Hendriks zou een flayer in pdf-formaat maken
en naar de webbeheerder zenden, zodat deze hem op de site kan zetten. De webbeheerder zal dan zorgen dat
de flyer op de site komt te staan.
De heer R. Hendriks stelde de vraag of de CVB er wel eens aan gedacht had om zich te melden bij dorps- en
wijkkrantjes om zich zo een beetje te verkopen. Deze optie was nog niet eerder bij het bestuur opgekomen, maar zal hieraan wel de nodige aandacht besteden, aldus de voorzitter.

De voorzitter deelde de vergadering mee dat we als CVB op 22 september 2006 in Hoofddorp aanwezig zullen
zijn met een kraam om de CVB bij een groter publiek meer bekendheid te geven. Hij riep hiervoor leden op
om hierbij te komen helpen. Dit alles valt samen met het bloemencorso in Hoofddorp.
11. Hierna sloot de voorzitter om 21.21 uur de vergadering en nodigde de aanwezige leden uit om nog iets te drinken

op kosten van de C.V.B. Wat de aanwezigen zich geen tweede keer lieten zeggen.
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Vraag & Antwoord
Het is alweer tijd om deze veel gelezen rubriek in onze Bolleboos netjes samen te stellen. Dat is elke keer weer een hele klus en het lukt mij ook alleen
doordat u de vragen op computergebied naar mij toe blijft mailen. Of, zoals de
hardliners het doen, mij gewoonweg te tij en ontij te bellen.

Hieronder zie je dat ik ook Annie toegevoegd heb. Wel moet je erop letten
dat als er meerdere contactpersonen
in je adresboek staan met dezelfde
naam, dat je eerst de juiste selecteert,
alvorens op

te klikken.

Hoewel mijn lieftallige echtgenote het minder plezant vindt als u mij na negen
uur ’s avonds belt, ben ik toch altijd weer bereid om van uw probleem het mijne te maken en alles in het werk te stellen om tot een oplossing te komen.
Blijf daarom uw vragen, liefst gewoon per E-mail, aan mij of de andere bestuursleden sturen. Wij zullen dan alles in het werk stellen om u zo snel mogelijk antwoord te geven.
Alleen met uw inbreng is het mogelijk om actuele informatie te geven en in te
spelen op hetgeen bij u – leden - op computergebied leeft. De E-mail adressen staan voor in de Bolleboos, schroom niet en bedenk dat domme vragen
niet bestaan, alleen domme antwoorden. En die, probeer ik te vermijden.
Als u zelf een goede tip heeft of denkt dat een bepaald onderwerp ook interessant is voor anderen, schroom dan niet en mail het naar de redacteur. Alleen
Gebruik je namelijk de zoekoptie
met uw medewerking zijn we instaat om een clubblad - van en voor de leden - linksboven, dan stopt hij bij de eerste
te maken.
contactpersoon in de lijst met de
de eerste letter van de naam intypen). naam die met de door jou ingetypte
Vraag:
letters begint.
Hallo Andries,
Nog even voor de duidelijkheid, je
In het midden zie je
,
Vandaag heb ik java updates gëinstaan en rechts de daarbij hoeft bij het gebruik van
stallereerd, ging vanzelf bedankt voor en
behorende vakjes.
de tip. Alleen doe ik die bcc. steeds
niemand te vermelden onder
verkeert. Schrijf het a.u.b. voor mij op Met deze drie knoppen kun je bepalen
een e-mail dan kan ik het op mijn ge- op welke manier je de mail aan ieof onder
.
mak proberen. Ik tik het adres bij cc.
mand wilt sturen.
Heb je alle contactpersonen aan wie
Dan klik ik weer op cc. Met de betrefje de mail wilt sturen geselecteerd,
Bij gebruik van
, hoef je niefende namen, lukt ook niet en klik ik
dan klik je onderaan in het midden op
na het adres op aan lukt het ook niet, mand op te nemen in het vak
dus ik doe verkeerde handelingen.
de knop
en kom je terug in
het nieuwe mailtje. Je ziet dan dat er
Groeten Jeanne
een extra regel
is toegevoegd,
Antwoord:
waarin iedereen staat aan wie je de
mail wilt sturen.
Hallo Jeanne,
Hierna kun je zo gewenst bijlag(n)
Als je in een nieuw bericht klikt op
toevoegen en tekst typen in de mail
en als je daarmee klaar bent verstuof op
, opent altijd het
ren.
volgende venster.

P.S: Ik heb nu als voorbeeld in het
vak
de eerste letters van je
naam getypt en dan wordt jouw naam
links geselecteerd. Vervolgens heb ik,

Nog een waarschuwing:
Als je een mail die je zelf ontvangen
hebt wilt doorsturen, dan staat boven
in het bericht altijd ook de afzender
vermeld. Soms wel meer, als de anderen de afzenders niet verwijderen,
zoals in onderstaand voorbeeld.

in het midden, op de knop
geklikt en daarna werd jouw naam
toegevoegd (opgenomen) in het vak
.
Links zie je dan de lijst met contactVervolgens kun je zo meer geadrespersonen (eventueel met de schuiftoevoebalk iemand zoeken die verder in het seerden aan het vak
alfabet staat of in het vakje linksboven gen .
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Antwoord:
Je moet alle “oude” afzenders handBeste Tiny,
matig verwijderen, want anders komen die e-mailadressen overal terecht Als je een mail naar iemand stuurt
met alle mogelijke gevolgen van dien. waarvan de mailbox (postbus) vol is of
het e-mail adres onjuist, dan wordt
De makkelijkste manier om de “oude” door SMTP hostcomputer van de beafzenders te verwijderen is door één- treffende provider de mail naar de afmaal in het tekstvak te klikken en ver- zender terug gestuurd.
volgens op het toetsenbord de toetscombinatie Ctrl (Control) + de letter A In de bijlage, die jij bij je mail aan mij
stuurde staat zoals hieronder is weerin te drukken en daarna éénmaal op
gegeven, dat de postbus vol was.
de Del (Delete)toets.

Met de toetscombinatie Ctrl+A selecteer je alles en met de toets Del
(Delete) verwijder je alles wat geselecteerd is.
Jeanne, jouw eenvoudige vraag heeft
bij mij geleid tot een uitgebreid antwoord. Ten eerste om het stap voor
stap uit te leggen en ten tweede omdat er meer mensen zijn die ook niet
goed weten of begrijpen hoe je kunt
gebruiken.
Als je alleen
gebruikt, zien de
ontvangers alleen als geadresseerden
staan:
en
zien dus nooit de namen en e-mail
adressen van de andere personen
aan wie je het mailtje hebt gestuurd.
Door goed gebruik te maken van

This is the SMTP Server program at host
orange.nl.
I'm sorry to have to inform you that your
message could not be delivered to one or
more recipients. It's attached below.

Groetjes Tiny
----- Original Message ---From: "Mail Delivery
System" <MAILERDAEMON@orange.nl>
To: <tinyengerard@hetnet.nl>
Sent: Sunday, February 18, 2007 4:30
PM
Subject: Undelivered Mail Returned to
Sender

Andries Vermeulen
Pysol Solitaire
Pysol Solitaire is het ultieme tijdverdrijf
met zijn 200 patience- en 100 Mahjong-varianten.
U zou natuurlijk uw tijd nuttig kunnen
besteden door de Bolleboos te lezen,
te behangen of de de ultieme liefdesdaad te bedrijven, maar veel mensen
geven de voorkeur aan een doodgewoon spelletje.

<naam@wanadoo.nl>: orange.nl platform: Maar dat is niet alles. Pysol heeft tientallen verschillende kaartspellen om te
said: 552 5.2.2 Over quota (in
spelen, waaronder zeer oude en exotireply to RCPT TO command)
sche exemplaren. Elk spel wordt duidelijk uitgelegd en tijdens het spelen
kunt u hints opvragen.
Pysol kan complete spellen zelf uitspelen. U kunt de zetten ongedaan
maken en het spel halverwege opslaan om de volgende keer verder te
gaan.
Houdt u niet van kaarten?
Dan speelt u toch één van de honderd
Mahjong-spellen, die er ook in zitten!

Vraag:

Deze mail kreeg ik toen ik het krijtje
doorstuurde.
Ik heb de pps maar
gedelete.

Succes

For further assistance, please send mail to De patience-spelletjes die in Windows
<postmaster>
zitten vervelen al gauw. Pysol Solitaire
is een spel, dat zich kan meten met
If you do so, please include this problem alle commerciële concurrenten. Het
report. You can delete your own text from biedt u een paar honderd verschillenthe attached returned message.
de patience-spellen; de een nog leuker dan de ander.
The SMTP Server program

bescherm je de privacy van
jouw contactpersonen optimaal en kun
je nooit het verwijt krijgen dat door
jouw toedoen iemands e-mail adres
op straat is komen te liggen en het
misbruikt wordt voor het versturen van
spam of erger scheldmails en dergelijke.

Hallo Andries,

want ze zijn alleen bedoeld om jou te
informeren. Niets meer en niets minder.

Is het e-mail adres onjuist, dan wordt
een soortgelijke mail naar de afzender
terug gezonden met de vermelding
dat het adres onjuist is.

Om het programma te kunnen gebruiken, moet u eerst ActiveState Python
installeren (www,active state.com/
Products/ActivePython/).

Deze mails worden automatisch aangemaakt en zijn altijd in het Engels
gesteld.

Let ook op dat u de goede versie
(PySolitaire-O.1 O.full.exe) downloadt
van pygames.sourceforge.net.

Mijn advies is zulke mails goed te lezen, want dan weet je wie jouw mail
niet heeft ontvangen of wiens e-mail
adres foutief in je adresboek staat.Je
kan zo gewenst de mail opnieuw sturen.
Voor je geruststelling deze mails zijn
heel normaal en bevatten geen virussen of andere onzin. Na gelezen te
hebben kun je ze rustig verwijderen
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Wij feliciteren de jarigen:
J.H.
Sanderson
3-3
P.Th.M. Kiebert
7-3
C.M.B. Nederpel
16-3
F.B.
Boogaard-Jager
16-3
H.T.
Faber
16-3
R.
Spaargaren
19-3
M.J.
Geluk-van Elderen 21-3
H.
Radema
21-3
C.
Hobo
23-3
J.M.
Peters
23-3
J.J.H.M. Rijnbeek
23-3
M.A.
Blok
28-3
Wij wensen hen veel geluk en
voorspoed, maar bovenal gezondheid toe.

Cursussen 2006-2007
In de vorige Bolleboos deed ik een voorzichtige mededeling dat er wellicht in
maart een nieuwe cursus Internet / email zou kunnen beginnen. Er was al
veel belangstelling, maar of we alle liefhebbers gelijk zouden kunnen plaatsen
was nog maar de vraag. Die cursus is inderdaad op donderdagavond,1 maart,
gestart. Een aantal toekomstige cursisten was verhinderd om diverse redenen, maar door wat te schuiven en liefhebbers voor een middagcursus naar
de avond te verplaatsen is het toch gelukt. De volgorde van aanmelden is
hierbij zoveel als mogelijk aangehouden. Maar we konden helaas niet alle gegadigden plaatsen: er blijft een aantal van u op de “wachtlijst” staan.
Of er daarnaast op een tweede avond nog weer een andere cursus, bijvoorbeeld Windows voor beginners kan worden opgestart, wordt bestudeerd.
Deze Internetcursus loopt tot half april en dan…nadert al weer het einde van
ons computerjaar.
U was op de meeting van 3 februari met een groot aantal aanwezig op de demonstratie van Powerpoint, door Tiny van der Maden, en we hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen.
Ook voor de komende meetings hebben we een aantal demonstraties gepland.
Houd de lokale media goed in de gaten en lees erover in de (uw) Bolleboos!!!!
Voor het seizoen 2006-2007 kan er ingeschreven worden voor de cursussen:
− Windows XP voor beginners ( 6 dagdelen of avonden) € 75,00
− Windows XP vervolg (3 avonden)
€ 37,00
− Word voor beginners (5 avonden)
€ 67,50
− Internet en Email (6 avonden)
€ 75,00
− Powerpoint (6 avonden)
€ 75,00
− Etiketten maken
€ 12,50
Zoals bekend kunnen alleen leden van de CVB aan een cursus deelnemen;
niet-leden zullen als zij de lessen willen volgen, tenminste één seizoen lid
moeten worden van de CVB.
De deelnemers kunnen tijdens de cursus gebruik maken van de CVBcomputers.
Soms wordt er een beknopte handleiding gebruikt, die u bij de cursusleiding
kunt aanschaffen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Huub Vlaming, tel 0252-518254
e-mail: cursusinfo@decvb.nl

Demonstratie “Maken van een eenvoudige data in MS Access”
Op de bijeenkomst van 3 maart a.s. 11.00 uur, zal ik een presentatie van ongeveer 90 minuten verzorgen over het maken van een eenvoudige database. Van de uitgebreide mogelijkheden die in MS Access zitten, zal een klein tipje van
de sluier worden gelicht, met het maken van een adressenbestand, waarbij de invoer en beheer op een eenvoudige
wijze kan worden gedaan in een specifiek invulscherm. Waarbij gebruik kan worden gemaakt van verplichte velden,
velden waarin alleen een geldige datum ingevoerd kan worden en zo ook met de postcode en dergelijke.
Ook het gebruik en koppeling van een hulp bestand (keuzelijst) met telkens terugkerende gegevens die vaak worden
gebruikt.
Daarna is het mogelijk er rapporten (afgedrukte lijsten) van te maken. Tevens wordt een kleine macro gemaakt en ook
uitleg gegeven van de selectie-querie mogelijkheden.
Met MS-access heb ik zelf programma’s gebouwd waarbij je in de achterliggende programmataal Visual Basic terecht
komt. Dan zijn er bij voldoende kennis prachtige databases te bouwen.
Met behulp van de help is daar al veel mogelijk. Een goed boek is dan ook nuttig.
Van de demo is naslag aanwezig op de website en een gering aantal op de meeting zelf.
Een basis programma van de database is na afloop eventueel verkrijgbaar op een USBMemory stick. (Uw eigen stick of er een te kopen) Daar zit ook nog een leuk geintje in, dat
de leeftijd wordt berekend als de geboorte datum wordt ingevuld.
Voor een vervolg in werkgroep verband, voor verdere mogelijkheden is altijd bespreekbaar.
Kom en overtuig u van de uitgebreide mogelijkheden van MS-Access.
Piet van Sprang
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