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Voorwoord van de voorzitter:

Colofon
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:
Computer Vereniging Bollenstreek
p/a Westhove 15,
2134 VP Hoofddorp
Kamer van Koophandel nr. V-596213

Jaarvergadering

Bijeenkomsten:
(toegang niet-leden € 3,— (tot 16 jaar: € 2,—)
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 5 april, 3 mei, 7 juni en
na de vakantie op 30-08-2008, 04-10-2008 en 01-11-2008.
Tijdens de bijeenkomsten is de CVB bereikbaar onder
Telefoon: 0252-672476
CVB op Internet:

http://www.deCVB.nl

Voorzitter:
P. van Sprang, 0252-674279, voorzitter@decvb.nl
Vice-voorzitter:
J. van Hensbergen, 06-23132089, vice-voorzitter@decvb.nl
Penningmeester:
H. Eijgenhuijsen, 023-5581871, 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
Technische ondersteuning:
J. van Hensbergen, 06-23132089, vice-voorzitter@decvb.nl
Drukwerk/verspreiding:
J. Jonker, 0252-519293, secretaris@decvb.nl
Internetsite:
Henk de Wal, webbeheerder@decvb.nl
Redactie Bolleboos:
A. Vermeulen, 023-5642947, redactie@decvb.nl
Voor ondersteuning bij hard– en software problemen kunt u
terecht bij de Helpdeskmedewerkers van de club:
P. van Sprang 0252-674279 en A. Vermeulen 023-5642947
(zie voor de E-mail adressen hierboven)
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 alleen via E-mail
te bereiken. Dit in verband met de huiselijke vrede!!

Op donderdag 10 april a.s. is er weer de jaarlijkse jaarvergadering waar de nodige dingen
worden besproken. Zie Agenda elders in het
blad. De financiën worden besproken alsmede
de nieuw plannen voor het komende jaar.
Maar bedenk wel het is ook uw vereniging en
daarbij heeft u ook de nodige inbreng waarbij
u mee kunt sturen. Dus kom naar de jaarvergadering. Doe u er uw voordeel mee. In ieder
geval hoop ik meer leden te mogen aantreffen
dan voorgaande jaren

Meting 5 april
Op de aanstaande meeting zal er geen presentatie worden gehouden. Weet u iemand of
iets waarover een demo gehouden kan worden , kom er mee als u iets weet of ideeën
heeft. Die van ons raken wat uitgeput. In mei
zal er mogelijk weer een demo fotobewerking
worden gegeven door Albert.

Mijn gezondheid
Na de schrik van mijn hartinfarct op 21 februari jl. en onmiddellijk dotteren is alles weer in
het normale ritme gekomen. Soms denk ik
nog, gaat het niet te hard, maar ik voel me
weer goed. Dus we gaan weer door maar wel
met wat veranderde gewoontes.
Rest me nog om te zeggen tot op de meeting
van 5 april a.s.
Breng uw belangstellende buur of vriend(in)
mee, en laat die ook kennismaken met
DECVB, de oudste computerclub in de regio
Bollenstreek/Haarlemmermeer.
Laten we met ze alleen de bekendheid uitbreiden.

En allen tot 5 april en 10 april a.s.
Piet van Sprang
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JAARVERGADERING 10 april 2008
Zoals elk jaar vindt er ook nu weer een ledenvergadering plaats die gehouden zal worden op Donderdag 10
April 2008, in "Het Trefpunt" te Nieuw Vennep; de
aanvang is om 20.00 uur.
VERMELD DEZE DATUM 10 april 2008 ALVAST I N
UW AGENDA!
Er staan ook dit jaar weer belangrijke zaken op de
agenda, dus komt allen massaal naar het Trefpunt.
BESLIS MEE MET WAT ER GEBEURT MET DE CVB.
OOK UW STEM TELT ! !
Wilt u ervoor zorgen dat u om ongeveer 19.45 uur aanwezig bent; we kunnen dan op tijd starten. Neem dit
exemplaar van de BOLLEBOOS mee, dan beschikt u
meteen over 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.
Mijn medebestuursleden en ik hopen 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 de zaken waarmee u het
wel of niet eens bent.
Ook dit keer zullen er weer bepaalde beslissingen genomen moeten worden, waarvoor we uw steun en stem
hard 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 vacatures op te
vullen, o.a. namelijk die van zaal commissarissen en
(reserve) penningmeester.
Geef u vroegtijdig op als kandidaat-bestuurslid of redac-

tiemedewerker bij het secretariaat; ook uw voorstellen
van andere kandidaten kunt u voor de aanvang van de
vergadering inbrengen bij het secretariaat.
U kunt uw eventuele vragen ook tijdens de meeting van
5 april a.s. afgeven aan het bestuur. Zij worden dan besproken tijdens deze jaarvergadering.
Denk er om: u heeft de CVB nodig en de CVB heeft u
nodig!!

AGENDA JAARVERGADERING 10 APRIL 2008.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening door de voorzitter.
Goedkeuring notulen jaarvergadering 2007.
Behandeling ingekomen stukken.
Sociaal jaarverslag van de secretaris.
Financieel jaarverslag 2007 en de begroting 2008
van de penningmeester.
Verslag kascontrolecommissie.
Pauze.
Aftreden bestuursleden en verkiezing van nieuwe
bestuursleden. (als die zich hebben aangemeld)
Verkiezing kascontrolecommissie.
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.

Toelichting op verschillende punten van de agenda:
Punt 3. Alle stukken die hier behandeld dienen te worden, moeten voor het begin van de vergadering
en liefst voor 5 april bij de secretaris aanwezig
zijn.
Punt 8. Aftreedschema:
2008 J.P.C.G. Jonker Secretaris (herkiesbaar)
H. Vlaming Cursusinfo (herkiesbaar)
2009 P. van Sprang Voorzitter
L. van den Bosch Public-relations
2010 H. Eijgenhuijsen Penningmeester
J. van Hensbergen Vice-voorzitter
A. Vermeulen Redactie Bolleboos
Tussentijds is dhr. A. Vermeulen als penningmeester
afgetreden. De ex-penningmeester heeft binnen het
bestuur reeds een andere functie aanvaard. Hij is nu
redacteur van ons clubblad de Bolleboos.
Het bestuur van de CVB heeft voor de functie van penningmeester gelukkig al een vervanger voor A. Vermeulen gevonden. De nieuwe penningmeester, Mevr. H.
Eijgenhuijsen, is door het bestuur van de CVB voorgedragen om deze functie na de jaarvergadering officieel
te gaan bekleden. Wij vragen u hiermede akkoord te
gaan.
Zoals u hierboven kunt lezen, zullen de bestuursleden
J.P.C.G. Jonker en H. Vlaming 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.
Heeft u interesse, schroom dan niet en meld u aan als
bestuurslid. Er zijn aan deze aanmelding wel een paar
voorwaarden verbonden: U moet minstens één jaar lid
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zijn en minimaal 18 jaar.
De meeste van onze leden voldoen aan deze voorwaarden!
Mocht u nog géén jaar lid zijn en 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 kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit de
volgende personen: De Heren H. de Wolff en
G. Braam. Als reservelid van deze commissie is
gekozen de heer P. Meijs.
Van de huidige kascontrolecommissie treedt H. de Wolff
af. De kascontrolecommissie voor 2009 zal bestaan uit
G. Braam en P. Meijs. Voor de functie van reservelid,

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 voor JOKER
zitten !
Graag tot ziens.
Namens het bestuur,
J.P.C.G. Jonker
Adres secretariaat:
Rietkraag 95

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 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.
(Vervolg op pagina 5)
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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:
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
Print-out 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.
8. 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.
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Vraag & Antwoord
Ja mensen, het is alweer tijd voor het clubblad. Gelukkig had ik nu een week
langer de om het clubblad samen te stellen, maar toch zit ik nu op 2e Paasdag achter de PC. Niet dat ik dat nu zo erg vind, want buiten sneeuwt het en
zover ik begrepen heb is dit de koudste Pasen in eeuwigheid. Ik heb ook nu
weer aardig wat vragen gekregen en zal proberen deze zo volledig mogelijk
te beantwoorden. Het is elke keer een uitdaging voor mij. Wegens ruimtegebrek kan ik niet alle vragen in de Bolleboos opnemen, maar de stellers hebben of krijgen binnenkort antwoord van mij.

Zonder dat je er dan erg in hebt,
loopt je mailbox vol en wordt die
door jouw provider gesloten.
Ga maar eens naar de website van
jouw provider en meld je aan bij
web-mail. Je zult vermoedelijk zien
dat je Inbox vol met mailtjes staat
die je allang gelezen hebt. Verwijder
al die “oude” kopieën van je mails.
Je mailbox wordt dan automatisch
weer geopend voor nieuwe mail.

Nu moet je nog zorgen dat er niet
En u weet het, met plezier zal ik proberen u verder op de computer op weg opnieuw kopieën achtergelaten worte helpen.
den. Open Outlook Express, klik op
Blijf uw vragen per E-mail aan mij of de andere bestuursleden sturen. Wij Extra en op Accounts en Eigenzullen proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven. Alleen met uw in- schappen.
breng is het mogelijk om actuele informatie te geven en in te spelen op het- In het nu geopende venster klik je
geen bij u – leden - op computergebied leeft. De E-mailadressen staan voor op het Tabblad Geavanceerd en
in de Bolleboos, schroom niet en bedenk dat domme vragen niet bestaan, verwijder het vinkje voor de regel:
alleen domme antwoorden. En die probeer ik te vermijden.
Een kopie van berichten op de server achterlaten.
Als u zelf een goede tip heeft, of denkt dat een bepaald onderwerp ook interessant is voor de andere leden, mail dat dan door naar de redacteur.
Alleen met uw medewerking zijn we in staat om een clubblad - van en voor
de leden - te maken.
Vraag;
Goedemorgen Andries!!
Even een vraag. Ik
maak gebruik van
het
schoningsprogramma CCleaner.
Dit
werkt
Maarrrrrrrr

prima.

ters gebruikt en daar heb ik tot nu
toe geen enkel probleem mee ondervonden. Ik heb het uitgebreid
beschreven in het clubblad van afgelopen maand.
Mijn advies is om ccleaner niet meer
te gebruiken en van je pc te verwijderen en in plaats daarvan Glary
Utilities te proberen.

Als ik de optie REGISTER aanklik
en een analyse laat uitvoeren komen er talloze bestanden naar voren.
In de rechter benedenhoek staat
dan; Fouten herstellen ?.

Succes en tot horens

Kan ik dit zomaar doen of kleven
hier nog bezwaren aan. Ik ben namelijk huiverig om met of in het register te knoeien.

Je ziet ik kan toch niet buiten je,
help help. Er staat op mijn mail site:
system adminst. Your mailbox is
closed.

Alvast bedankt voor de moeite.

Antwoord:

Ik heb het weggetikt maar het staat
er nu weer. Ik begrijp hier niets van
want momenteel mail ik niet zoveel
en ik krijg daardoor ook weinig berichten. Wat schort eraan.

Good evening Joop,

Gerry

Wat ccleaner betreft is het bekend
dat je goed moet opletten wat wel
en wat niet veranderd mag worden.
Met andere woorden dat programma
wil wel eens registersleutels en andere zaken aanmerken als fouten
die hersteld kunnen worden, terwijl
dat juist niet mag/moet.

Antwoord:

Joop

Andries
Vraag:
Dag grote vriend Andries

Beste Gerry,
Ik vermoed dat er bij jouw Outlook
Express op de één of andere manier
ingesteld is dat er een kopie van al
je berichten op de server moeten
worden achtergelaten.

Ik heb al enige tijd het programma
Glary Utilities op meerdere compu-

Daarna nog 1x op OK en 1x op Sluiten klikken en jouw probleem behoort weer tot het verleden.
Succes en tot horens
Vraag:
Hallo Andries, Even een vraagje, ik
heb eindelijk mijn etiketten voor elkaar. Nu heb ik het opgeslagen.
maar er komt maar één lijst uit terwijl ik er drie heb. Dan zie je onderaan bladerobject selecteren en als
je daar op klikt dan moet je keuzes
maken. Misschien kan je mij vertellen welke, voor ik een fout maak.
gr: Jannie.
Antwoord:
Jannie, ik kan zo niet zeggen of en
zo ja, wat er fout is. Kom zaterdag 5
april met je pc naar de clubdag, dan
kan ik het zien en je gelijk uitleggen
of er wel iets fout gegaan is en wat
je kan/moet doen.
Groeten
Andries Vermeulen
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Windows Live Mail

Een overgrote meerderheid van De
CVB leden is grootgebracht met het
e-mail programma Outlook Express, dat gratis met Windows
wordt meegeleverd. Bij de Windows
Vista computers wordt Windows
Mail als standaard e–mailprogramma meegeleverd.
Nu, maart/april 2008, biedt Microsoft
iedereen gratis een nieuwe versie
aan om de e-mails te versturen en
ontvangen nu onder de naam Windows Live Mail als de opvolger van
Outlook Express en Windows Mail.
Een van de meest in het oog springende vernieuwingen, in vergelijking
met Outlook Express, is dat dit Live
Mail is uitgerust met een filter voor
het bestrijden van ongewenste emails, een fenomeen dat bij velen
onder ons een steeds groter wordende bron van ergernis is. Ook
biedt Windows Live Mail een ondersteuning aan bij het beheren van
gratis accounts zoals Hotmail / Liveaccounts en RSS-feeds.
De vraag die dan direct naar voren
komt is, moeten wij allemaal dat
nieuwe Windows Live Mail nu gaan
downloaden en gebruiken? Het antwoord hierop is zowel Ja… maar
ook Nee…!

Ja..! Live Mail heeft buiten het al
eerder genoemde spam filter een
aantal nieuwe functies ingebouwd
gekregen en ziet er goed uit. Wel
vergt het van de ervaren OE gebruikers veel inspanning om alles weer
opnieuw aan te leren. Ben je er eenmaal aan gewend dan is er goed
mee te werken.

Nee..! Het is zo heel anders dan OE
en je moet weer zoeken hoe dat
moet. Nog belangrijker is dat de Nederlandse spellingscontrole (nog)
niet hierin is opgenomen en dat is
toch voor velen van ons (zeker voor
mij) een verduveld handig tooltje
voordat je de mailtjes verstuurd.
Vooral voor wat dit laatste betreft
kan ik alleen maar adviseren wacht
voorlopig nog maar even om naar
dat Windows Live Mail over te stappen.
En oh ja.., de Windows Vista gebruikers. Het is nog maar de vraag of
jullie al weer moeten overstappen
want jullie Windows Mail, vast onderdeel van de Windows Vista installatie, heeft al een goed filter ingebouwd voor het tegengaan van
ongewenste e-mail.
Wil je meer weten of het wat voor je
is, of wil je het programma Windows
Live Mail downloaden, ga dan naar:
http://get.live.com/wlmail/features.

Klik met de rechtermuisknop op deze
geselecteerde regel en selecteer kopiëren.
Stap 3:
Ga naar http://www. convertdirect.com.
Deze website wordt geopend. Je ziet
dan een lege balk. Je gaat in dit balkje
staan en klikt met je rechtermuisknop
en selecteert dan plakken.
De adresregel van het YouTube filmpje
is nu geplakt in convertdirect.
Selecteer WMV for Zune/Windows
als format om naartoe te converteren.
Klik op Convert
Stap 4:
Vervolgens verschijnt er op het scherm:
loading please wait. > 100%
Daarna volgt: converting please wait.
Als hij klaar is geeft hij aan: succes!!!

Overigens, er zijn ook nog alternatieven om je e-mail activiteiten gratis
uit te breiden met mooie functies en
dat heet Google Gmail. Ook bij hen
krijg je een nieuw e-mailadres, een
hele grote brievenbus waar wel 2.5
Gig. aan post in kan worden opgeslagen, een zeer effectief werkend
spam filter en nog een aantal andere nuttige opties. Een ideale site om
je daar aan te melden en voortaan
al je Fun-Mail heen te laten sturen
waarbij je privé mailbox leeg blijft
voor nuttige zaken en… met een
knipoogje…. Gmail is gewoon vanuit
OE te gebruiken.

Je ziet dan een gele balk waarop staat:
click to download convert-video. Vervolgens opent het filmpje zich in de
mediaplayer. Als de buffer 100% is (op
mediaplayerscherm links onderaan), ga
je naar bestand opslaan als en zet achter
het nummer een herkenbare tekst. Deze
is altijd nog te wijzigen. Hij slaat het
filmpje op onder mijn muziek.

Lees meer over “Outlook Expres
samen met Gmail” op de website
www.decvb.nl .

Het kan zijn dat de server “ to busy” is,
geduld en anders opnieuw proberen.
De aanhouder wint.

W@lly.

PS. Mijn PC is te goed beveiligd. Daar
blijft hij hangen op loading please wait.
Op de laptop gaat het prima.

YOUTUBE FILMPJES DOWNLOADEN EN OPSLAAN OP DE PC
Stap 1:
Zoek een filmpje op, op YouTube.
Stap 2:
Selecteer de complete adresregel incl.
http://.
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Tiny van der Maden
Op mijn oudere (lees: langzamere) pc
kreeg ik alleen geluid, geen beelden .
Heeft iemand ervaring met converteren
van You Tube video’s? Deel dat dan
met de andere leden.
Mail uw redacteur

Wij feliciteren de jarigen van
deze maand:

Cursussen 2007-2008
De maand maart is weer omgevlogen, dat heb je vooral als er feestdagen in vallen
die onze belangstelling opeisen. Maar … april dient zich aan en na de koude en
somtijds witte maand maart gaan we dan hopelijk echt de lente in.
De cursussen liggen nu even stil; er bestaat alleen een redelijke, maar nog niet voldoende belangstelling voor de cursus Windows XP voor gevorderden. Er is al door
één van de aangemelde cursisten bij me geïnformeerd wanneer die zou kunnen
starten, maar nog even geduld.
Als u nu denkt dat het ook nog wel iets voor u zou kunnen zijn, geef u dan snel op.
Wellicht kunnen we de cursus dan in de komende maanden nog organiseren. We
wachten het met spanning af.

2-4
7-4
8-4
8-4
12-4
12-4
14-4
20-4
22-4
25-4
27-4

J.D.
J.
J.F.
H.J.
J.Th.D.
F.
R.
D.
J.
K.
D.

van Hensbergen
van 't Hul
Wansleeben
van Bakkum
Weijers
Klaassen
van Huet
Breedijk
Schultze Kool
Meijer
Beimers

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

Voor de andere aangeboden cursussen zijn tot nu toe slechts enkele belangstellenden. Alle aanmeldingen voor welke cursus dan ook worden met belangstelling tegemoet gezien. En PowerPoint? Ja, daar zijn we nog steeds voor u mee bezig…
Wat de ontwikkelingen rond een cursus Vista betreft, we houden u op de hoogte.
Voor het seizoen 2007-2008 kan 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
De prijzen zijn al een aantal jaren onveranderd en ook het komende seizoen heeft het bestuur besloten deze niet te verhogen.
Wel blijft de voorwaarde gehandhaafd dat 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 CVB computers. In overleg met de docent is gebruik van een eigen laptop ook mogelijk.
Soms wordt er een beknopte handleiding gebruikt, die u bij de cursusleiding kunt aanschaffen.
Voor verdere informatie
518254

kunt u terecht bij:

Huub Vlaming, tel 0252e-mail: cursusinfo@decvb.nl

(Vervolg van pagina 5)

10. Verkiezing kascontrolecommissie. Dhr. W. Terlage is afgetreden. De
nieuwe kascontrolecommissie 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.

Mop van de maand:
Hallo met Jonita hier:
'Ik krijg mijn diskette
er niet uit.'

Helpdesk:
11. Rondvraag. H. de Wolff stelde dat uit eigen ervaring is gebleken dat 'Heeft u al geproE-mailadressen vaak niet worden doorgegeven als er een adreswijzi- beerd op het knopje
te drukken?'
ging heeft plaatsgevonden.
J. v. Hensbergen bedankte de voorzitter voor de voortreffelijke leiding Klant:
van de avond.
'Ja, ja hoor, hij komt er echt niet uit.'
De voorzitter deelde de vergadering mee dat hij in gesprek is met de Helpdesk:
plaatselijke RABO Bank om sponsoring van onze vereniging. Als te- 'Dat is niet zo mooi. Wel, ik maak er
genprestatie zouden wij dan klanten van de bank vertrouwd kunnen een melding...'
maken met bv. het internet bankieren, door hierover bv. een demonstratie te geven op de meeting.
Klant:
'Neen...wacht...ik zie het al...ik had de
Hierna sloot de voorzitter om 21.50 uur de vergadering en nodigde de
diskette er nog niet ingedaan...hij ligt
aanwezige leden uit om nog iets te drinken op kosten van de C.V.B.
op mijn bureau...sorry...'
Wat de aanwezigen zich geen tweede keer lieten zeggen.
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