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Computer Vereniging Bollenstreek

Kandidaat Penningmeester.

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.
Gironummer CVB: 576968, tnv:

Hilda Eijgenhuijsen is bereid om naast haar al
drukke sociale leven het penningmeesterschap van de vereniging vanaf september op
zich te nemen.
Tot die tijd zal zij door de huidige penningmeester ingewijd worden in het financiele
reilen en zeilen van onze vereniging.

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

Als bestuur zijn we erg blij dat eindelijk een
vrouw een bestuursfunctie gaat vervullen en
heten haar dan ook van harte welkom en zullen haar alle steun geven die zij nodig heeft
om deze heel belangrijke functie te vervullen.

Kamer van Koophandel nr. V-596213

Bijeenkomsten:
(toegang niet-leden € 3,— (tot 16 jaar: € 2,—)
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 5 mei, 2 juni 25 augustus, 6 oktober, 3 november en 1 december 2007.
Tijdens de bijeenkomsten is de CVB bereikbaar onder
telefoon nummer 0252-672476
CVB op Internet:

Op de oproep die de afgelopen maanden op
deze plaats heeft gestaan voor een lid die of
de functie van Redacteur of de functie van
Penningmeester van de vereniging op zich
wilde nemen heeft zich afgelopen week een
kandidaat gemeld.

http://www.deCVB.nl

Voorzitter:
P. van Sprang, 0252-674279, voorzitter@decvb.nl

Andries Vermeulen zal zich verder verdiepen
in de lay-out van ons aller clubblad De Boleboos, het geven van cursussen, het beantwoorden van hulp-vragen en noodkreten, althans voor zover zij betrekking hebben op het
computer gebeuren.
Op de jaarvergadering van 2008 zal uw instemming met de toetreding van Hilda tot het
bestuur nog formeel worden gevraagd.
Het bestuur

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
Cursusinfo & Coördinatie:
Huub Vlaming, 0252-518254, cursusinfo@decvb.nl
Verkoopdagen:
J. van Hensbergen, 0252-518863, vicevoorzitter@decvb.nl

Oproep:

Drukwerk/verspreiding:
J. Jonker, 0252-519293, secretaris@decvb.nl

Het bestuur roept iedereen, die zijn Emailadres nog niet door heeft gegeven, op
om zijn– of haar E-mailadres aan het bestuur
door te geven.

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. Dit in verband met de huiselijke vrede!!

De E-mailadressen zullen in principe alleen
gebruikt worden om u per E-mail te kunnen
informeren over clubaangelegenheden.
Heeft u geen bezwaar tot plaatsing op de
website (openbaar!), dan verzoeken wij u dat
duidelijk kenbaar te maken.
U kunt het op de website doorgeven, maar
ook gewoon ouderwets mailen.
De secretaris
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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. Toch heeft mijn
lieftallige echtgenote het liever dat u voor negen uur ’s avonds
belt. Zoals u wel ervaren heeft, ben ik toch altijd weer bereid
van uw probleem het mijne te maken en alles in het werk te
stellen om tot een oplossing te komen.

want anders kun je onder normale
omstandigheden ook geen systeeminstellingen wijzigen etc.
Hoop je hiermee uit de brand geholpen te hebben.
Vraag:

Ik ben al heel lang op zoek naar een
mogelijkheid om in een Word document mijn bedrijfsnaam verticaal te
plaatsen, zodat het een soort blikBlijf daarom uw vragen, liefst gewoon per E mail, aan mij of de andere be- vanger wordt. Kunt u mij vertellen of
stuursleden sturen. Wij zullen dan alles in het werk stellen om u zo snel het überhaupt wel mogelijk is en zo
ja, hoe ik het dan kan doen?
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.

Antwoord:

Het is inderdaad een blikvanger als u
uw bedrijfsnaam verticaal gekanteld
in een briefhoofd of op een visitekaartje gebruikt. Hoewel u het zelf
Als u zelf een goede tip heeft of denkt dat een bepaald onderwerp ook inte- nog niet heeft gevonden, beschikt
ressant is voor de andere leden, schroom niet en mail het naar de redac- Word wel degelijk over de mogelijkteur. Alleen met uw medewerking zijn we in staat om een clubblad - van en heid om tekst te kantelen.
voor de leden - te maken.
U gaat als volgt te werk. Typ de tekst
die u verticaal wilt plaatsen en selecteer die tekst door het
Beste Andries,
Ik hoor graag van je of je hiermee “blauw” te maken. Klik nu
geholpen bent.
eerst in het menu Invoegen
Gisteren avond maakte ik melding
op de menuoptie
van "loze" paperclipjes bij inkomende Groeten en succes
“Tekstvak”. U ziet nu het
emails.
tekstvak om de tekst heen.
Vraag:
Jij wist te vertellen dat je wel wist
Selecteer vervolgen in het menu Opwaar mogelijk de oorzaak lag. Is het I k v o n d d e A c c o u n t - n a a m maak de menuoptie “Tekstrichting”
'Administrator'
niet
zo
leuk
en
wilde
per mail uit te leggen hoe een en
het veranderen in mijn eigen naam. en afhankelijk van de tekstrichting
ander is op te lossen??
De naam veranderen lukte niet, dus die u wilt gebruiken kiest u voor één
Zo ja, dan zijn wij vol verwachting.... had ik een heel nieuw account aan- van de twee mogelijkheden.
gemaakt met mijn eigen naam. Nu In de werkbalk Tekenen, die onder in
Groeten, Huub
kan ik niet meer bij de oorspronkelij- uw scherm geopend is, heeft u meerke accountnaam Administrator'. dere mogelijkheden om de tekst te
Antwoord:
Weet jij misschien hoe ik weer bij het verfraaien met bijvoorbeeld WordArt,
Beste Huub,
account 'Administrator' kan komen? gebruik van kleur en 3D-stijl.
Outlook Express heeft, wat maar Via Gebruikersaccounts beheren
weinigen weten, een soort capaci- onder het Start-menu, lukt ook niet. Zelf heb in ongeveer 5 minuten bijteitsgrens. Outlook Express heeft Hij kent de naam wel, maar hij wei- gaand visitekaartje voor de CVB onteen grens van 2,9 GigaByte. Zodra gert het account te laten zien worpen. Het is als met zo veel dinje tegen deze grens aanloopt gaat (bijvoorbeeld bij het opstarten of af- gen, als u weet hoe het moet, kan
een kind de was doen.
Outlook Express vreemde keuren melden).
Vraag:

flink op te schonen.

vertonen. Eén daarvan is in de be- Antwoord:
richten regels bij alle E-mails een
paperclip zetten. Ook al zijn er geen Als je onder Windows een
"zogenaamd" eigen gebruikers acbijlagen bijgevoegd.
count hebt aangemaakt wordt de
Een ander verschijnsel van het bena- "hoofdaccount" Administrator bij norderen van de grens van 2,9 GB is dat male opstart niet meer getoond. Ook
de verzonden berichten niet langer niet via de gebruikers accounts.
verplaatst worden vanuit de map
Postvak Uit naar de map Verzonden Door in de veilige modus op te starten (via F8 bij het opstarten) wordt de
items.
"hoofdaccount" Administrator wel
Zelf ben ik ook al een paar keer te- z i c h t b a a r e n t o e g a n k e l i j k .
gen die grens aangelopen en heb het
op kunnen lossen door mijn Postvak Wel is het belangrijk om er bij stil te
in en de map Verzonden items eens staan dat je het eigen gebruikers
account de volledige rechten geeft,
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Succes en ik zie het resultaat graag
eens tegemoet.
Nogmaals heeft u vragen, mail ze en
u weet, antwoord krijgt u zo wie zo.
Andries Vermeulen

Notulen C.V.B. jaarvergadering, gehouden op 20-03-2007
1. De voorzitter opende de vergadering met alle aanwezigen van harte welkom te heten en in het bijzonder een
van onze ereleden, Dhr. H. de Wolff; voorts bedankte hij iedereen voor zijn komst naar deze belangrijke vergadering. Tevens vermeldde de voorzitter dat de heren D.Breedijk, A. Buschman, en de dames M. Ebell en T. vd
Maden (allen met kennisgeving) op de vergadering verhinderd waren. De voorzitter gaf een korte terugblik op
het afgelopen jaar. Ook zei hij dat we de nieuwe laptops die we hadden aangeschaft, een aantal malen voor
cursusdoeleinden verhuurd hadden aan derden, wat de vereniging ongeveer € 900,-- had opgeleverd. Ook het
aantal leden is het afgelopen jaar gegroeid. Dit kwam o.a. voort uit de samenwerking met de L.T.O. van de
Haarlemmermeer. De voorzitter vroeg aan de vergadering of het bezwaarlijk was om een nieuw agendapunt
halverwege de agenda in te voeren. Dit vonden de aanwezige leden geen bezwaar. Ook merkte hij op dat er
jammer genoeg steeds minder leden op de jaarlijkse ledenvergadering aanwezig zijn. Tevens zei de voorzitter
dat de belangstelling voor de meetings op de zaterdag ten opzichte van 2006 weer wat is toegenomen, maar
dat dit zeker nog voor verbetering vatbaar is. Zodra we een thema hebben, neemt de belangstelling weer toe,
niet alleen van onze leden, maar ook van belangstellenden buiten de CVB. Ook meldde hij dat er bij de senioren weinig belangstelling bestaat om eens in de maand een seniorenmiddag te organiseren. Het bestuur heeft
tevergeefs diverse oproepen gedaan in ons clubblad om zich hiervoor op te geven. Ook op onze website kan
men hierover nog steeds informatie verkrijgen.
2. De notulen van de jaarvergadering, die werd gehouden op 11-04-2006, werden onveranderd goedgekeurd
door de aanwezige leden.
3. Ingekomen stukken. Dhr. H. de Wal had via een E-mail het bestuur een stuk doen toekomen dat hij graag op
de vergadering behandeld wilde zien. Dit stuk wordt behandeld in het ingelaste agendapunt.
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. De voorzitter zei dat er jaarlijks in december
aan alle bestuursleden een vergoeding wordt uitbetaald voor de ongedekte kosten. Dit geldt ook voor de aftredende leden van het bestuur en tevens voor de webmaster.
5. Financieel jaarverslag 2006 en begroting 2007. 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. Tevens meldde hij dat er gelden waren binnengekomen uit de verhuur van de clubcomputers, wat bijdroeg aan het positieve saldo op de afrekening. Zo’n positief saldo hebben
we als club de laatste vijf jaar niet mee mogen maken. Daarna lichtte de penningmeester de resultaten toe. 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 ook dit jaar (nog) geen contributieverhoging doorgevoed zou
worden, maar dat het bestuur wederom de toestemming van de jaarvergadering vroeg om die optie open te
houden. Daarmee stemden de aanwezige leden in. Ook waren er geen bezwaren tegen de begroting 2007.
6. Verslag kascontrolecommissie. Deze bestond dit jaar uit de Heren W. Terlage. (voorzitter) en H. de Wolff. Reservelid van deze commissie was Dhr. G Braam. Van de commissie kreeg het bestuur van de C.V.B. een verklaring dat zij 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 werd overgeslagen.
8. Ingelast agenda punt : Voorstel ter behandeling op de Algemene Leden Vergadering.
Dit naar aanleiding van het ingekomen stuk van de heer H. van de Wal, dat hieronder in zijn geheel is opgenomen.
Email, verzonden aan: Secretaris@decvb.nl, ,
Inhoud: Opheffen van het laten drukken en het per post verzenden van “De Bolleboos”!
Waarom?
Het laten drukken van de BB, kost de vereniging veel geld. Het verzenden per post, kost de vereniging veel
geld. Het verzendklaar maken iedere maand vergt (van steeds dezelfde leden) veel energie. Een overgroot
deel van de leden dumpt het drukwerk waar veel geld en energie in is gestoken al vrij snel bij… Het oud papier!
Dit kan anders:
Als vereniging van actieve beoefenaars van computerhobby… mogen we veronderstellen dat:
“De leden tenminste over één computer met toegang tot ‘Het Internet’ beschikken.”
De vereniging heeft de beschikking over een eigen website. Hierop kunnen maandelijks digitale PDF uitgaven
van de Bolleboos geplaatst worden. De Lay-out’s voor deze Bolleboos kan zijn in een A4, of dubbel A5 formaat:
Wat zijn de voordelen van een digitale BB:
(Vervolg op pagina 5)
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(Vervolg van pagina 4)

De kosten voor het laten drukken, en de portokosten voor het verzenden, komen te vervallen.
De ‘deadline’, voor het aanbieden van kopij voor de nieuwsbrief kan heel kort zijn.
Het bezoek van leden aan de CVB website, zal toenemen. Tekstdelen en foto’s bij de artikelen kunnen zonodig
in kleur worden weergegeven. Een digitale Bolleboos kan eenvoudig op de website gelezen worden. Als wordt
verwezen naar een andere website kan hierbij eenvoudig op de LINK geklikt worden. De digitale Bolleboos kan
ook worden gedownload en opgeslagen op de eigen computer. Zo nodig kan deze worden opgeslagen op een
CD-DVD om te bewaren als naslagwerk. De digitale BB laat zich goed uitprinten. (voor hen die liever een papieren exemplaar hebben) Extra service: Leden die ons hun e-mailadres verstrekken zullen enkele dagen voor
publicatie een ‘e-mail’ ontvangen, zodat ze de uitgave niet zullen missen.
Kortom, genoeg voordelen voor een digitale Bolleboos versie. En mogelijk heeft de penningmeester ook nog
wel ‘een voordeel’ te bieden.
Tot Slot:
* De papieren uitgave van de BB bevat advertenties. Zonodig kunnen deze onder het hoofdstuk “Sponsors”
ook op de website getoond worden.
* Bij hoge uitzondering (b.v. door persoonlijke omstandigheden) kan het bestuur bewerkstelligen dat een Printout van de op de website gepubliceerde versie aan dat lid verstrekt wordt.
* Voor de redactie van de BB verandert er niets. Zij waren gewend de kopij in PDF formaat aan te bieden.
w.g.H.C. de Wal.
Dit voorstel bevatte ook een begroting hoeveel kostenbesparing het voor de vereniging op zou leveren, als dit
zou worden uitgevoerd. De voorzitter gaf tekst en uitleg hoe de vork precies aan de steel zat. Deze kwam uit
op een ander bedrag dan waar Dhr. H. de Wal op uit kwam. Deze kon hiermee wel leven maar vond toch dat
er op zijn minst een enquête hierover moest worden gehouden, om precies te weten te komen wat alle leden
willen. Het aantal leden dat op deze vergadering aanwezig was, vond hij niet representatief om hierover nu al
te beslissen. Er werden door de leden verschillende vragen gesteld die alle door de voorzitter werden beantwoord en van commentaar werden voorzien. Na een goede discussie werd door de voorzitter het volgende
voorstel gedaan:
1. De huidige uitgave van de Bol wordt voortgezet.
2. De Bolleboos zal tevens digitaal op de website worden geplaatst.
3. Er wordt een oproep gedaan in de Bolleboos om zoveel mogelijk emailadressen aan het bestuur van de
CVB te verstrekken t.b.v. bestuursaangelegenheden.
4. Op de volgende jaarvergadering zullen de voorgaande punten worden geëvalueerd.
Dit voorstel werd door de vergadering aangenomen.
Wel zal er in het vervolg in iedere Bolleboos een oproep aan de leden geplaatst worden om hun E-mailadres
aan de secretaris kenbaar te maken. Dit in verband met het toesturen van mededelingen van bestuurlijke aard
in de toekomst. Deze adressen worden niet op de website geplaatst.
9. Bestuursverkiezing. Er zijn dit jaar twee aftredende bestuursleden, die tevens herkiesbaar zijn. Het zijn onze
penningmeester A.Vermeulen en de vice-voorzitter J. v Hensbergen De voorzitter 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 werd aan leden van de vergadering gevraagd of ze ermee instemden, dat deze
periodiek aftredende bestuursleden werden herkozen voor een volgende periode van 3 jaar. Dit voorstel werd
met algemene stemmen aangenomen.
De voorzitter maakte op deze vergadering bekend dat onze redacteur van de Bolleboos na jaren trouwe dienst
er mee is gestopt. De Bolleboos wordt nu gemaakt door de penningmeester in samen werking met de secretaris, maar dat is werk dat ze er niet bij kunnen hebben. Vandaar de oproep in het clubblad voor een vervanger
die dit op zich wil en kan nemen. Het ligt in de bedoeling dat wij als CVB opzoek gaan naar een penningmeester of een redacteur. De voorzitter maakte tevens van de gelegenheid gebruik om die mensen te bedanken die
het afgelopen jaar veel werk voor de C.V.B. verricht hadden. De voorzitter had voor de webbeheerder van de
CVB-site ook nog een kleinigheidje voor het vele werk dat hij doet voor de CVB.
10. Verkiezing kascontrolecommissie. Dhr. W. Terlage is afgetreden. De nieuwe kascontrole-commissie zal bestaan uit Dhr. H. de Wolff (voorzitter) en als lid Dhr. G. Braam. Als reservelid is Dhr. P. Meijs aan deze commissie toegevoegd. De voorzitter bedankte de commissieleden W. Terlage en H. de Wolff voor het werk dat zij
voor deze commissie hebben gedaan.
11. Rondvraag. H. de Wolff stelde dat uit eigen ervaring is gebleken dat E-mailadressen vaak niet worden doorgegeven als er een adreswijziging heeft plaatsgevonden.
J. v. Hensbergen bedankte de voorzitter voor de voortreffelijke leiding van de avond.
De voorzitter deelde de vergadering mee dat hij in gesprek is met de plaatselijke RABO Bank om sponsoring
van onze vereniging. Als tegenprestatie zouden wij dan klanten van de bank vertrouwd kunnen maken met bv.
het internetbankieren, door hierover bv. een demonstratie te geven op de meeting.
Hierna sloot de voorzitter om 21.50 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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Tips & Trucs
Snellere PC door wissen van overbodige lettertypen
In het kader van een snellere computer hebben is er een redelijk eenvoudige tip. Op uw pc staan namelijk
tientallen lettertypen geïnstalleerd die
u nooit gebruikt en dus overbodig
zijn. Als u deze verwijdert, is uw pc
weer wat rommel kwijt en dat merkt u
in zijn prestaties. Ga naar
Start»Configuratiescherm»Lettertype
n en neem daar gerust even de tijd
welke lettertypen u eigenlijk nooit
gebruikt. Selecteer deze met de
muis, houd daarna de Ctrl-toets ingedrukt en druk vervolgens op de knop
Delete op uw toetsenbord.

naar de map toe die u van uiterlijk
wilt veranderen. Klik hier rechts op
en kies Eigenschapen» Aanpassen»
Wat voor een map wilt u.
Hier moet u aangeven wat voor een
bestanden er in de map staan, met
andere woorden, staan er in de map
bijvoorbeeld tekstdocumenten of afbeeldingen?
Kies voor uw mappen met uw foto's,
dus bijvoorbeeld voor Afbeeldingen
(geschikt voor een groot aantal bestanden).

het Basiskennis van Windows; heeft
u XP Pro op uw computer, dan heet
het Grondbeginselen van Windows.
Overigens zit er geen verschil tussen
deze twee. Klik vervolgens hierop en
je ziet linksonder Windows-woordenlijst staan. Na het openen hiervan
ziet u de woordenlijst. Bij het intypen
van de eerste letter krijgt u al scrollend een hele lijst te zien met computerwoorden.

De woordenlijst van Windows
Word-documenten redden

Verander het pictogram van de map
met uw foto's bijvoorbeeld in een
Twijfelt u, klik dan dubbelklik dan op fototoestel
dat lettertype. Het voorbeeld wordt
dan getoond en zo kunt u nog beter Klik vervolgens op Afbeelding kiezen
beslissen of u dat lettertype gebruikt en zoek nu een afbeelding die u leuk
en wilt bewaren of dat u het niet ge- vindt en die de map herkenbaar
bruikt en het zonder bezwaar verwij- maakt. Kies hierna Ander pictogram
en maak een keuze uit de verschildert kan worden.
lende pictogrammen. Voor uw foto's
neemt u bijvoorbeeld een pictogram
met een fototoestel erop. Wilt u niet
alleen de map, maar ook de onderliggende mappen voorzien van dit pictogram, zet dan een vinkje voor Dit
sjabloon ook op alle submappen toepassen.
Woordenlijst in Windows XP

Het komt voor dat u een Worddocument niet meer kunt openen. Of
u krijgt een document binnen waarvan u helemaal geen idee hebt op
welke tekstverwerker iemand dat
document heeft gemaakt en u heeft
moeite het document te openen. Gelukkig bestaat er via Word toch een
manier om het te openen (en te redden wat er te redden valt). Ga in
Word naar Bestand»Openen en selecteer onder Bestandstype
de optie Tekst uit een willekeurig
bestand herstellen.
Nu gaat u naar het betreffende
'lastige' bestand toe en opent het.
Word zal nu het bestand openen in
een nieuw document en proberen de
tekst zoveel mogelijk te herstellen.
Hoewel u hier en daar waarschijnlijk
wat vreemde tekens zult tegenkomen
die u moet wissen, kunt u wel aan de
slag met en in het document

Als computergebruiker staat u soms
versteld van de woorden en termen
die u tegenkomt. Het lijkt er soms
op dat u een nerd moet zijn om het
allemaal te kunnen bevatten. Nu zijn
er op internet wel een aantal sites die
Met het verwijderen van overbodige u kunnen helpen met de terminololettertypen maakt u uw computer gie, zoals www.computerwoorden.nl.
sneller
Maar ook Windows XP heeft een
prima Nederlandstalige woordenlijst U kunt veel vreemde of beschadigde
Extreme map-over
die u kan helpen. Via Start»Help tekstbestanden toch openen
Wilt u een bepaalde map niet meer krijgt u een lijst te zien met opties.
(Vervolg op pagina 7)
afgebeeld zien als een saaie, lichtge- Beschikt u over XP Home, dan heet
le doos, dan kunt u deze restylen. Ga
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nu het vinkje voor de naam van de
bewuste driver of het bewuste proSnelle herstelfunctie netwerk
gramma weg en druk op OK. Windows zal voortaan dit dus niet meer
Uw computer zit niet lekker op het starten, u kunt kiezen of u het weer
netwerk en u kunt niet een, twee, wilt installeren of helemaal wilt verdrie de fout vinden.
wijderen.
Dan is er nog een paardenmiddel dat
u altijd kunt proberen. U haalt het
dialoogvenster Status van LANverbinding tevoorschijn en u gaat
naar het tabblad Ondersteuning. Hier
aangekomen, klikt u op de knop Herstellen. U zult zien dat een aantal
netwerkonderdelen wordt gecontroleerd en opgeschoond. Niet zelden is
dit voldoende om de netwerkverbinding weer te herstellen. Daarom is dit
de moeite waard om te proberen Spoor defecte drivers of programma’s die
voordat u ingewikkelde dingen gaat startproblemen veroorzaken op
doen.

(Vervolg van pagina 6)

Informatie

Windows Vista veel goedkoper

Netwerk herstelfunctie
Probleemloos opstarten

standaard; niettemin zijn er steeds
meer fabrikanten die hardware of
updates voor het actuele voorstel
van de beoogde 802.11n-standaard
leveren. Zo heeft Intel reeds overeenkomstige WLAN-modules aan
gerenommeerde notebookfabrikanten geleverd.
Fabrikanten als
Acer, Toshiba en
Asus
zullen
daarmee binnenkort de eerste
modellen
kunnen presenteren
die deze snellere WLAN-variant ondersteunen. Apple biedt alle kopers
van een actuele Maccomputer met
Core 2 Duo-processor thans de mogelijkheid de aanwezige WLANhardware door middeL van een software-update gereed te maken voor
de verhoogde overdrachtssnelheid.
De verbeterde WLAN-techniek
802.11n moet snelheden van 200
Mb/s en meer mogelijk maken waar
de huidige WLAN-standaards vaak
niet veel meer halen dan 25-30 Mb/s.

Microsofts nieuwe besturingssysteem Windows Vista kan veel goedkoper. Wie afziet van technische ondersteuning, kan de nieuwe Windows-versie - legaal - met tot 70%
korting kopen. Dat, beste lezers, be- Google-mail nu voor iedereen
cijferde het blad Computer Idee.
Google stelt zijn e-mail-dienst Gmail
Gebruikers kunnen in plaats van de nu ook in Nederland voor alle bevolledige versie in veel gevallen ook langstellenden ter beschikking. Tot
de zogenaamde OEM-versie (original nu toe was voor de toetreding tot de
equipment manufacturer) van Vista gratis e-mail-dienst een uitnodiging
aanschaffen. Die mag alleen gele- vereist van een bestaande Googleverd worden aan ‘systeembouwers’, gebruiker; dat is nu niet meer nodig.
maar sinds een wijziging van het li- Iedereen kan zich nu aanmelden bij
centiebeleid in 2005 kunnen ook par- Gmail .
ticulieren onder die definitie vallen.
Ga naar www.Google.nl, klik vervolgens op meer» en in het volgende
Daarvoor hoeven ze alleen zelf een
venster op Gmail. U kunt zich
onderdeel aan hun computersysteem
vervolgens aanmelden om daarna
toe te voegen, bijvoorbeeld een geuwmail via
heugenkaartje. Ze worden dan hun
Gmail te
eigen hardware-leverancier en kunbeheren.
nen dientengevolge een OEM-versie
Eveneens
aan zichzelf leveren.
nieuw is de
mogelijkheid via de mobiele telefoon
Nadeel is wel dat de gebruiker geen
of smartphone toegang te hebben tot
recht heeft op technische ondersteude Google-mailbox. Naast synchronining. Die wordt hij als systeembousatie van de postontvangst biedt de
wer namelijk geacht eveneens aan
mobiele e-mail-dienst tevens de mozichzelf te leveren.
gelijkheid bijlagebestanden zoals
PDF’s en foto’s op het mobieltje te
Nieuwe WLAN-techniek in opkomst
laten weergeven. Voorwaarde is wel dat de mobiele teleOok zonder officiële standaard biefoon Java ondersteunt; de
den steeds meer fabrikanten de nieuvereiste software stelt Googwe WLAN-techniek 802.11n aan.
le als gratis download ter beWeliswaar bestaat er voor de volgenschikking.
de generatie van de draadloze net-

Stel uw computer blijft hangen bij het
opstarten, hij geeft foutmeldingen of
hij start alleen in de veilige modus.
Dan heeft u dus een probleem, maar
dat kun je verhelpen door de fout in
het bewuste programma of driver op
te sporen en deze niet te laten starten. Klik op Start»Uitvoeren, voer
msconfig in het veld in klik op OK.
Kies op het tabblad Algemeen voor
Diagnostisch opstarten, bevestig met
OK en herstart uw pc. Tijdens het
opstarten van Windows moet je bij
elke driver en elk programma via
Enter bevestigen of deze mag worden opgestart. Bij een foutmelding
weet je dat deze het probleem veroorzaakt. Vervolgens gaat u weer
naar Start»Uitvoeren, voert u wederom msconfig in drukt u op OK. Haal werktechnologie nog geen bindende
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Andries Vermeulen

Cursussen 2006-2007

Wij feliciteren de jarigen:
P.J.C.
W.G.M.
N.A.M.
W.
R.
J.J.
G.
A.J.F. v.d
H.J.
C.A.
B.F.
A.C.M.
J.J.
C. v.d.
A. van der
M.B.C.
J.P.

Munsterman
Mol
Koeckhoven
Terlage
Bakker
Keetlaer
Hoogkamer
Bosch
Tebbens
Hoogeland
Commandeur
Tijssen
Parlevliet
Maden
Plas
Zurburg
Medenblik

1-5
1-5
2-5
3-5
5-5
6-5
9-5
10-5
10-5
12-5
15-5
15-5
16-5
19-5
20-5
20-5
26-5

Wij wensen hen veel geluk en
voorspoed, maar bovenal gezondheid toe.
Bestuur CVB

Het is alweer mei: nog twee meetings en dan beginnen we aan de zomerstop. In september gaan weer starten met een nieuw verenigingsjaar. Met
hopelijk weer net zoveel belangstelling voor de te geven cursussen als in de
afgelopen periode.
Er zijn, zoals ik al schreef in de Bolleboos van april, een achttal cursussen
gegeven en als u dit leest is de laatste les, voor de cursus Windows XP voor
beginners, bijna afgelopen en de reacties van de deelnemers waren / zijn erg
positief.
Mocht u voor het volgende seizoen belangstelling hebben voor één of meer
van de cursussen, dan horen we dat graag van u. Geeft u alvast op, dan
bent u een van de eersten die geplaatst kunnen worden. Degenen die zich al
hebben gemeld, blijven natuurlijk boven aan de lijst staan…
Voor de komende meetings hebben we nog een aantal demonstraties gepland, en op 5 mei is er weer een over fotobewerking. Voor dit onderwerp is
nog steeds erg veel belangstelling. 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)
€ 37,50
− Word voor beginners (5 avonden)
€ 67,50
− Internet en Email (6 avonden)
€ 75,00
− Powerpoint (6 avonden)
€ 75,00
− Etiketten maken (1 avond)
€ 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

Presentatie Fotobewerking door Albert Buschman
Albert is docent digitale fotobewerking op de PC aan de Volksuniversiteit in Lisse en een enthousiast lid van de Computer Vereniging Bollenstreek en de fotoclub "De Bloembollenstreek".
Hij zal op 5 mei aan de hand van het programma Fotoshop Elements 5.0, de fijne kneepjes van dat programma laten zien.
Getoond zal worden hoe digitale opnamen sterk verbeterd kunnen worden qua helderheid en kleur.
Ook hoe meerdere digitale foto’s met elkaar gecombineerd kunnen worden tot één foto en hoe ze voor
Email, internet en fotoshows aangepast moeten worden.
Deze presentatie zal gegeven worden in een afgescheiden deel van de grote zaal van zalencentrum “Het
Trefpunt” en begint om 11.00 en duurt tot ca. 12.30.
Tijdens de presentatie en ook na afloop zal er volop
gelegenheid zijn om na te praten over de vele mogelijkheden.
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