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Voorwoord:

Colofon
De Bolleboos verschijnt minimaal 9 maal per jaar, voor leden
gratis.

Bijeenkomsten:
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn na de vakantie op 30 augustus, 4 oktober, 1 november en 6 december 2008.
Het adres waar de diverse bijeenkomsten plaatsvinden is:
Gebouw Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, Nieuw Vennep
Telefoon: 0252 - 672476. Tijd: van 10.00 - 16.00 uur

Beste mensen en leden van de Computer
Vereniging Bollenstreek, als u dit zit te lezen
in gemakkelijke stoel en geniet van een drankje, is inmiddels de lente weer aangebroken,
hebben we de winter achter ons gelaten en
staat de zomer voor de deur.
Veel hebben we van deze winter niet gemerkt.
De periode die nu voor ons ligt zal ons hopelijk wat meer zon en naar ik hoop niet zo nattig
worden als dezelfde tijd vorig jaar. Die zomer
was nou niet erg mooi en zeker niet iets om
over naar huis te schrijven.

Toegang: Niet leden € 3,— (tot 16 jaar € 2,—)
Contributie: € 24,— per jaar, (tot 16 jaar: € 15,—),
met machtiging € 1,50 korting.
Gironummer CVB: 576968, tnv:
Computer Vereniging Bollenstreek
p/a Gibsonstraat 21
2141 VK Vijfhuizen

De komende tijd zullen velen van ons wel
weer aan vakantie gaan denken. Veel van ons
zullen ook een korte vakantie elders door
brengen en niet aanwezig zijn op de meeting
van juni. Dat wil nog niet zeggen dat wij als
bestuur van de CVB ook maar, net als zo velen van u ook maar een korte vakante moeten
opnemen. Er zullen zeker wel medebestuurders zijn die op de meeting van juni niet aanwezig zijn in verband met een korte vakantie.

Kamer van Koophandel nr. V-596213
CVB op Internet:

http://www.deCVB.nl

Voorzitter:
Piet van Sprang, 0252-674279, voorzitter@decvb.nl
Vice-voorzitter:
Jan van Hensbergen, 06-23132089, vice-voorzitter@decvb.nl
Penningmeester:
Hilde Eijgenhuijsen, 023-5581871, penningmeester@decvb.nl
Secretaris:
Jan 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:
Jan van Hensbergen, 06-23132089, vice-voorzitter@decvb.nl
Drukwerk/verspreiding:
Jan Jonker, 0252-519293, secretaris@decvb.nl
Internetsite:
Henk de Wal, webbeheerder@decvb.nl
Redactie Bolleboos:
Andries Vermeulen, 023-5642947, redactie@decvb.nl

Ik zelf zal in de aankomende maanden ook
veel op de camping in Sint Jans Klooster aanwezig zijn.
Daarom beste mensen, waar u ook mag zijn,
mijn vrouw en ik wensen u allen een mooie en
zonnige vakantie. Na een zonnige zomer
(daar ga ik maar van uit) hoop ik u wel gebruind en uitgerust op een van onze meetings
na een welverdiende vakantie terug te zien.
TOT ZIENS OP DE VOLGENDE MEETING
Jan Jonker

PS: Als u zich geroepen voelt om ook eens
deze kolom te willen vullen in ons blad
Voor ondersteuning bij hard– en software problemen kunt u
schroom dan niet om dat de doen. Wij als beterecht bij de Helpdeskmedewerkers van de club:
stuur stellen het op prijs als ook anderen, dan
Piet van Sprang en Andries Vermeulen
alleen het bestuur, deze kolom vullen. Klim
(zie voor de E-mail adressen en telefoonnummers hierboven)
achter de computer, maak een verhaal over
Bovenstaande adressen zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van
een computer item, zet een anekdote of uw
19.00 tot 21.00 uur. Op andere, voor computeraars normalere tijden
(club)ervaringen op papier en stuur het per
(meestal van 24.00 tot 06.00 uur) , zijn deze mensen alleen via E-mail
mail naar de redactie van ons clubblad, de
te bereiken. Dit in verband met de huiselijke vrede!!
Bolleboos, redactie@decvb.nl.
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Notulen C.V.B. jaarvergadering, gehouden op 10-04-2008
1. Opening: De voorzitter opende de vergadering met alle
aanwezigen van harte welkom te heten en in het bijzonder
onze ereleden, Dhr. H. de Wolff en H. Dekker. Voorts bedankte hij iedereen voor zijn of haar komst naar deze belangrijke vergadering. Tevens vermeldde de voorzitter dat de
heren D.Breedijk, Rozet, Groenewegen en de PR-man van
de CVB (allen met kennisgeving) op de vergadering verhinderd waren. De voorzitter gaf een korte terugblik op het afgelopen jaar. Hij vond het een eer om na 25 jaar CVB wederom de vergadering te mogen voorzitten. Tevens memoreerde hij dat het 25-jarig bestaan in oktober 2007 een grote
mijlpaal was in het bestaan van deze vereniging. Op deze
dag werden de oprichters, de heren H. Dekker en H. de Wijn
tot ereleden van de CVB benoemd. Han Dekker sprak de aanwezigen op deze jaarvergadering toe en dankte
hen voor het erelidmaatschap van de CVB. Daarna gaf hij een kleine uitleg hoe het allemaal tot stand was gekomen, en sprak de wens uit dat de CVB nog lang op de ingeslagen weg mocht doorgaan en wenste de vereniging veel succes toe in de komende jaren.
2. De notulen van de jaarvergadering: die werd gehouden op 20-03-2007, werden onveranderd goedgekeurd
door de aanwezige leden.
3. Ingekomen stukken: Geen.
4. Jaarverslag van de secretaris: Deze werd dit keer voorgelezen door H. Vlaming en vervolgens door de aanwezige leden met applaus goedgekeurd. H. de Wolff reageerde op een pasage in het jaarverslag waarin werd
gevraagd om kopij voor ons lijfblad. Hij wilde weten of de kopij altijd over computers moest gaan. De voorzitter
antwoordde hierop dat dit wel de bedoeling is, maar als het verhaal goed in elkaar zit mag het “heel soms” ook
wel over iets anders gaan. Daarna werden er geen verder vragen gesteld over het jaarverslag.
5. Verslag penningmeester: Voordat de voorzitter de penningmeester het woord gaf, deed hij uit de doeken hoe
het kwam dat er nu een nieuwe penningmeester aanwezig was op de vergadering. Dat er een andere penningmeester moest komen was noodzakelijk, omdat de huidige al enige maanden ook hoofdredacteur was van ons
lijfblad de Bolleboos en dit kon helaas niet samengaan met het werk van penningmeester, zodat we als bestuur
op zoek moesten naar een vervanger voor deze functie. Dit is het bestuur gelukt in de persoon van mevrouw
Hilde Eijgenhuijsen. Na deze uitleg van de voorzitter gaf hij nog eenmaal de vertrekkende penningmeester het
woord voor de uitleg van de jaarrekening over 2007, het financieel jaarverslag 2007 en de begroting 2008. 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 ook weer 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, die bijdroegen
aan het positieve saldo op de afrekening. Daarna lichtte de penningmeester de resultaten toe. Hij stelde verder
vast dat we geen gebruik hebben hoeven maken van de optie om de contributie met 10% te verhogen. Deze
contributie is sinds de oprichting van de CVB nog nooit verhoogd, wat een unicum is in heel Nederland. 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. Hierna konden de aanwezige leden hun vragen stellen aan de penningmeester.
Astrid Jonker had een vraag aan de penningmeester: Hoe komt het dat de werkelijke opbrengst van de cursussen € 3592,50 is en op de begroting voor 2008 maar € 1750,00
staat. Zijn antwoord luidde: dit komt om dat we het afgelopen jaar
veel cursussen hebben gegeven aan leden van de LTO. Deze LTOleden zijn eenmalig lid van de CVB geworden om de cursussen te
kunnen volgen. Dus we hebben het afgelopen jaar meer deelnemers
gehad aan de diverse cursussen. Als dit aankomend jaar niet het
geval zal zijn, komt de begroting wel weer overeen met de voorgaande jaren.
P. Meijs wilde weten waarom in 2007 de contributieopbrengst werkelijk € 5324,45 was en op de begroting van 2008 maar € 4500,00 was
begroot. Antwoord van de penningmeester: Dit is om de zelfde redenen als wat ik als antwoord gaf op de vraag van Astrid Jonker, maar
we hopen wel dat er leden van de LTO in 2008 lid zullen blijven van
de CVB.
Niets meer aan de orde zijnde over het verslag van de penningmeester vroeg de voorzitter om goedkeuring
van het financieel jaarverslag. Deze werd door de vergadering gegeven. Hierna vroeg de voorzitter aan de
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De Bolleboos juni 2008 pagina 3

(Vervolg van pagina 3)

penningmeester of de mogelijkheid bestond om nieuwe laptops te kunnen aanschaffen, omdat de huidige niet
geschikt zijn voor het besturingssysteem Windows Vista. De penningmeester zei dat dit wel past in het plaatje
van de begroting. Waarna de voorzitter de vergadering vroeg om toestemming voor de aanschaf van de nieuwe
laptops. Deze toestemming werd door de vergadering unaniem verleend, zodat we kunnen gaan werken aan
de aanschaf van nieuwe laptops en de verkoop van de oude.
6. Verslag kascontrolecommissie: Deze bestond dit jaar uit de Heren. H. de Wolff. (voorzitter) Dhr. G Braam.
Van de voorzitter van deze commissie kreeg het bestuur van de C.V.B. een mondelinge 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 2007.
7. Pauze: Deze werd overgeslagen.
8.

Bestuursverkiezing: Er zijn dit jaar twee aftredende bestuursleden, die tevens herkiesbaar zijn. Het zijn onze secretaris J. Jonker en H. Vlaming, cursusinfo. 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 drie jaar. Dit voorstel
werd met algemene stemmen aangenomen. De voorzitter
maakte op deze vergadering bekend dat onze penningmeester A. Vermeulen de taak van redacteur van de Bolleboos heeft aanvaard, en dat, zoals al eerder is vermeld in
deze notulen; mevrouw H. Eijgenhuijsen is benoemd als
penningmeester. De voorzitter had voor de webbeheerder
van de CVB-site ook nog een kleinigheidje voor het vele werk dat hij doet voor de CVB. Tevens bedankte hij
Tiny vd Maden en A. Buschman voor de demo’s die beiden het afgelopen jaar hebben verzorgd voor de CVB.

9. Verkiezing kascontrolecommissie: Dhr. H de Wolff is afgetreden. De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit G. Braam(voorzitter) en als lid Dhr. P. Meijs. Als reservelid is Mevrouw Tiny van de Maden aan deze
commissie toegevoegd. De voorzitter bedankte de commissieleden H. de Wolff en G. Braam voor het werk dat
zij voor deze commissie hebben gedaan.
10. Rondvraag: De voorzitter stelde de vraag aan de vergadering of zij nog voorstellen, suggesties of ideeën had
voor demo’s of andere zaken waaraan we kunnen werken.
Mevrouw Bisschops stelde voor om op elke meeting een ander thema de revue te laten passeren. Dit zal zeker
meer nieuwe leden tot gevolg hebben. En dan ook deze presentaties gezamenlijk met datum waarop, te vermelden in de Bolleboos. Ze gaf als voorbeeld het onderhouden van Windows.
Antwoord van de voorzitter: dit laatste is op de meeting van maart al eens gepresenteerd. Maar voor de andere
zaken die we kunnen behandelen, zijn ook de mensen nodig die dat kunnen overbrengen aan de belangstellenden, maar waar vind je deze mensen? Wij hebben ze misschien wel in ons midden, maar wij weten niet wie
ze zijn en of ze dat ook daadwerkelijk kunnen en willen.
H. Dekker vroeg of er op de meetings geïnventariseerd werd onder de aanwezigen waarvoor ze belangstelling
hebben.
Antwoord door de voorziter: dit werd in het verleden wel gedaan doormiddel van een ideeënbus, maar daar zat
nooit iets bij, zodat we er maar mee zijn gestopt. Maar we zullen er als bestuur weer meer aandacht aan gaan
besteden.
P. Meijs stelde voor over dreamweaver een demo te gaan verzorgen. Dit is een programma om websites te bouwen.
De vice-voorziter van de CVB meldde dat hij in oktober van dit jaar
een demo zou verzorgen hoe je oude LP’s digitaal kan gaan bewerken om er daarna bv.CD’s van te kunnen maken.
P. vd Pluijm vroeg of de naamsverandering is aangemeld bij De Kamer van Koophandel.
Antwoord: Dit is niet nodig, want het is geen naamsverandering,
maar een aanpassing in de naam. De naam van de vereniging is en
blijft Computer Vereniging Bollenstreek.
J. Schultze Kool vroeg of we radio Noord-Holland wel eens hadden
benaderd voor een live verslag zodat we wat meer belangstelling
konden krijgen voor de CVB. Hij was bereid om zich hiervoor sterk te
maken bij radio Noord-Holland.
(Vervolg op pagina 5)
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Antwoord: We zullen dit doorgeven aan onze PR-man.
A. Buschman vroeg of het in de toekomst mogelijk is om het
internet tijdens de meetings draadloos te maken zodat, als je
iets wilt uitzoeken, je niet van je plek hoeft om naar het internetcafé te gaan, dat dan wellicht net bezet is.
Antwoord: dit is iets wat we gaan uitzoeken met de beheerder
van de zaal. Dit i.v.m. de datalimiet dat er eventueel nog is.
H. de Wolff vroeg hoe het gaat met de inning van de contributie nadat de acceptgiro is afgeschaft.
Antwoord: Dit gaat heel goed; de leden die ons niet hebben
gemachtigd, krijgen in de eerste Bolleboos van het nieuwe
verenigingsjaar een herinnering bijgesloten waarin staat dat er
weer contributie moet worden betaald, en hoeveel. Ook zijn er
leden die op de meeting contant betalen.
J. v. Hensbergen bedankte de voorzitter voor de voortreffelijke leiding van de avond.
Sluiting: Hierna sloot de voorzitter om 22.00 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.

Vraag & Antwoord
Ja, als u dit leest is het bijna juni en zoals u ongetwijfeld weet is dat traditioneel de laatste clubdag van het seizoen. Ook de laatste Bolleboos en dus
een laatste V&A van dit seizoen. Ook nu weer heb ik veel vragen over uitlopende computer perikelen voorgeschoteld gekregen. Een kok moet telkens
maar weer een culinair hoogstandje uit zijn hoge hoed toveren om zijn gasten tevreden te stellen en ik kan u verzekeren dat valt niet altijd mee. Ook zo
met uw vragen, het blijft elke keer een uitdaging en soms moet ik ook diep in
mijn hoge hoed duiken om de juiste antwoorden te serveren. Ik denk dat ik
ook nu weer aardig mijn best heb gedaan. Hoe goed, dat mag u beoordelen
en vindt u dat het een compliment waard is, schroom dan niet.

Maar dan nog zou ik Windows
graag opnieuw installeren.
Kortom weer een probleem.
Je ziet ik kan niet zonder jou.
Alvast mijn dank en een hartelijke
groet
Henk van Dierendonck
Antwoord:
Beste Henk,

Zo zie je maar wat er allemaal bij
komt kijken. Een paar nulletjes verEn u weet het, met plezier zal ik proberen u verder op de computer op weg geten en dan zit je meteen in de prote helpen.
blemen. Maar niet getreurd, je kan
Blijf uw vragen per E-mail aan mij of de andere bestuursleden sturen. Wij het inderdaad op 2 manieren oploszullen proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven. Alleen met uw in- sen.
breng is het mogelijk om actuele informatie te geven en in te spelen op het- Als je verder nog niets geïnstalleerd
geen bij u – leden - op computergebied leeft. De E-mail adressen staan voor of gedaan hebt op je nieuwe pc, kun
in de Bolleboos, schroom niet en bedenk dat domme vragen niet bestaan, je het beste Windows opnieuw instalalleen domme antwoorden. En die probeer ik te vermijden.
leren en gelijk de schijf opnieuw parAls u zelf een goede tip heeft, of denkt dat een bepaald onderwerp ook inte- titioneren.
ressant is voor de andere leden, mail dat dan door naar de redacteur.

Als je de Windows installatie cd in de
Alleen met uw medewerking zijn we in staat om een clubblad - van en voor computer doet en dan opstart, kies je
voor opstarten vanaf de cd en dan
de leden - te maken.
verwijder je als eerste de bestaande
partities. Hierbij de aanwijzingen opzetten. Maar ik heb mij een paar nul- volgen.
Vraag:
len vergist.
Hay Andries,
Dit kwam uit nadat ik Windows XP Als de partities verwijderd zijn, moet
Mag ik je nog lastig vallen na alle tijd geïnstalleerd had. Toen kreeg ik de je nieuwe partities aanmaken en dan
dat je tijdens de laatste bijeenkomst boodschap dat de ruimte voor een wel in de juiste grootte, waarna je
aan het installeren van mijn compu- goede werking van Windows te klein Windows helemaal opnieuw instalwas.
leert.
ter heb besteed?
Wat
kan
ik
nu
het
beste
doen?
Ik heb nu een nieuwe computer en
Heb je al meer proheb daar meteen mijn eerste fout op A. De hele schijf weer leeg maken gramma's geïnstalen opnieuw formatteren of bogemaakt. Die schijf, 160 giga byte
ten? Hoe doe ik dat? Heb ik daar leerd, dan is het gegroot, moest eerst gepartitioneerd
bruik maken van een
een programma voor nodig?
worden waarna Windows er opgezet
programma als Partikon worden. Ik wilde eerst een parti- B. Is het beter een programma als tion Magic aan te bePartition Magic te gebruiken.
tie "c" maken om Windows er op te
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De Bolleboos juni 2008 pagina 5

(Vervolg van pagina 5)

velen. Let er dan wel op dat je de
juiste volgorde aanhoudt. Eerst de 2e
partitie kleiner maken en wel met
ruimte er voor! En daarna de 1e partitie groter maken met de vrij gekregen ruimte er na!
Succes en ik hoor wel hoe het je vergaan is.
Andries
Reactie:
Hay Andries,
DANK je wel voor je tip. Het werkte
prima.
Vandaag de Bolleboos ontvangen en
toen moest ik denken dat jij toch wel
erg veel werk voor de vereniging verzet.
Want niemand weet dat jij naast
het geven van adviezen en raad in
ons blad en tot nog toe het penningmeesterschap ook nog antwoordt op
zo maar vragen (zoals mijn email).
Ik wil je hier toch voor bedanken.
Met een vriendelijke groet
Henk van Dierendonck
Vraag:

werden dan ook tot voor kort jouw
inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord bewaard. Nu
dat niet meer gebeurt, moeten we
kijken naar de instellingen van Inter- groetjes Corrie
net Explorer.
Antwoord:
⇒ Ga naar het menu Extra en kies
Corrie,
daar de laatste optie Internet
Opties...
Dat je in een aantal gevallen geen
⇒ Kies daar het tabblad Inhoud
plaatjes kan openen in je mail kan
⇒ Het onderste gedeelte van dat een gevolg zijn van de beveiligingsinscherm "Persoonlijke Informatie" stellingen. Zoals je inmiddels wel
bevat een knop AutoAanvullen, weet, zijn ze in de United States
klik op deze knop.
nogal panisch als het gaat om bevei⇒ Het scherm "AutoAanvullen In- liging en komt daardoor de gebruiksstellingen" opent zich. Vink bei- vriendelijkheid vaak in gedrang.
de opties Gebruikersnaam en
Dat jij geen plaatjes kan openen
paswoorden op formulieren en
wordt veroorzaakt door de beveiliVragen alvorens wachwoord
ginginstellingen tegen spam van de
op te slaan aan.
afzender. Als je spam ontvangt en de
⇒ Klik op OK en in het overgebleingesloten plaatjes worden automaven scherm ook op OK.
tisch geopend, dan kan de afzender
zien dat jouw e-mail adres bestaat en
dat heeft vaak tot gevolg dat je dan
overspoeld wordt door spam. De afzender van deze mails heeft daarom
ingesteld dat plaatjes die in html gemaakt zijn niet geopend kunnen worden.

Andries,
Een vraagje, misschien ook goed
voor de Bolleboos:
Ik heb verschillende E mail adressen,
voor ik mijn post ophaal kijk ik altijd
op webmail, dus 4 postbussen.
Dit ging altijd goed, ik had de gebruikersnaam en wacht woord vast ingesteld, sinds kort werkt dit niet meer
en ik moet elke keer mijn e-mail
adres en wachtwoord in typen, hoe
kan ik dit weer opnieuw vast laten
zetten, ik krijg ook de vraag niet
meer om het vast te zetten!
Ik kijk uit naar je antwoord,
Groeten Dick
Antwoord:
Beste Dick,
Heb je een cleaningsprogramma of
zo iets gedraaid? Zulke programma’s
willen nog wel eens wat aan de instellingen van het register of een programma veranderen, zonder dat je
daar erg in hebt. Je zegt dat je jouw
mail altijd via Webmail ophaalt.

Vanaf nu wordt elke keer wanneer je
een gebruikersnaam en wachtwoord
invult op een webpagina, gevraagd
of je deze wilt onthouden. Indien je
dat aanvinkt, worden de gegevens
onthouden en hoef je ze een volgende keer niet meer in te vullen.

In de opties moet je maar eens gaan
naar het tabblad beveiliging. Waarschijnlijk staat ingesteld dat externe
html gegevens niet automatisch gedownload worden. Zelf gebruik ik
geen IncrediMail, maar in bijgaand
plaatje zie je hoe het in Outlook Express eruit ziet. Als je die instelling
wijzigt, kun je waarschijnlijk wel, alle
in html gemaakte plaatjes downloaden en openen, maar met het risico
van spam.

Ik weet dat deze opties heel ver verborgen zitten en als je het niet weet,
kan je lopen zoeken tot je een ons
weegt. Want zeg nou zelf, wie zoekt
zoiets als het onthouden van je gebruikersnaam en wachtwoord onder
AutoAanvullen?
Succes Andries
Vraag:
Hallo Andries

Waarom kan ik de foto niet openen
weet jij dat, ik krijg wel vaker dingen
uit Amerika die ik niet kan zien of
Voor Webmail moet je gebruik maopenen. Er staat op de plaats van de
ken van een browser en zover ik
foto dan een klein vierkant knopje
weet gebruik jij, net zoals velen, Inmet daarin rood kruisje.
ternet Explorer. In Internet Explorer
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Je kan het eens uitproberen.
Groeten Andries
Heeft u in de vakantie problemen,
mail me en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord. Een zonnige vakantie!

Tips & Trucs
AVG 8
De beste instellingen om geen update te missen.
Als u er zeker van wilt zijn dat u geen automatische update mist van AVG 8, dan zijn dit de beste instellingen.
U krijgt zo elke dag updates van de virusdefinities voor
AVG, wat essentieel is voor een goede bescherming!
1. Open AVG door te dubbelklikken op het AVG icoontje in de systeembalk naast de klok.
2. Ga naar Tools | Advanced settings | Schedules |
Virus database update schedule
3. Kies bij Run at specific time voor Every day en een
tijdstip dat de pc aanstaat (1).
4. Zorg dat er vinkjes staan bij:
5. Run on computer startup if task has been missed (2)
6. Run even as computer is in low power mode (3)
7. Enable this task (4)
8. Run the update again as soon as the internet
connection is available (5)

Nadat u Ad-Aware opnieuw heeft opgestart is de taal in
het Nederlands.
Ad-Aware 2008 Free is de geheel herziene nieuwe versie van de betrouwbare anti-spyware software uit Zweden. Ad-Aware verwijdert op grondige wijze allerlei vervelende spyware en adware van uw pc en is al jaren
een van de populairste gratis programma's op dit gebied.
Ad-Aware 2008 is een zeer goede spyware verwijderaar
die uw pc beschermt tegen onder andere programma's
die u bespioneren, ongewenste toegevoegde favorieten, veranderde startpagina, ongewilde zoekbalken en
malware die uw computer heel traag maakt. Ook rootkits worden verwijderd met Ad-Aware.
De updates van Ad-Aware zijn (en blijven) gratis. U
moet wel steeds handmatig updaten en scannen. Doe
dit zo een keer per week of als u denkt dat er iets aan
de hand is met uw pc.

9. Klik op Apply en OK
Nu probeert AVG elke dag de virusdefinities te updaten
op het tijdstip dat u aangegeven hebt. Als u uw pc later
aanzet dan dit tijdstip haalt AVG deze update alsnog
binnen (2). Ook als uw pc in een energie besparingsmodus staat (3) of de internetverbinding verbroken wordt
(5) gaat AVG toch de update ophalen.
Ad-Aware 2007 en 2008 in het Nederlands instellen
Ad-Aware is sinds april 2008 ook in het Nederlands beschikbaar (download u de nieuwste versie van AdAware 2008, dan kunt u gelijk kiezen voor installatie in
Dutch of te wel Nederlands).
U kunt de taal op onderstaande wijze makkelijk instellen.

Ad-Aware 2008 heeft de nieuwe functie TrackSweep
om browsersporen van Internet Explorer, Firefox en
Opera te verwijderen. Verder is het programma van een
nieuw jasje voorzien in vergelijking met de vorige editie
en is onder de motorkap het nodige verbeterd (nieuwe
CSI-technologie). Ook kunt u voordat u gaat scannen
een herstelpunt maken in Windows.
Ad-Aware 2008 is nog altijd een van de betere antispyware programma's en verdient zeker een plaatsje op
uw pc.
NB geen enkele anti-spyware oplossing kan in zijn eentje alle spyware verwijderen. Gebruik daarom een combinatie van anti-spyware software.
Voordelen:
Ad-Aware 2008 verwijdert veel spyware en adware en
biedt gratis updates.
Nadelen:
Ad-Aware biedt geen real time bescherming tegen spyware: u moet handmatig uw pc scannen. Als u continue
beveiliging tegen spyware wilt dan is Windows Defender
aan te raden.

Ad-Aware in het Nederlands
1. Open Ad-Aware 2007 of 2008
2. Ga naar Settings (A) en kies dan het tabblad UI (B), Downloaden:
dit staat voor User Interface
http://www.lavasoft.nl/fiche.html?REF=658662
3. Kies bij het kopje Language File voor Dutch bij
Volgende keer meer Tips & Trucs
Current language file ©
Andries Vermeulen
4. Klik op Save (D)
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Wij feliciteren de jarigen van
juni en juli:

Cursussen 2007-2008
Het cursusjaar is voorbij; we gaan allemaal van een hopelijk fijne vakantieperiode genieten.
Natuurlijk houden we de computer dicht bij ons in de buurt, want we mogen
niets missen…
Maar even niet aan dat apparaat denken is ook wel eens lekker: er zijn zoveel andere leukere(?) dingen en dierbaren die onze welverdiende aandacht vragen.

4-6
4-6
4-6
5-6
8-6

M.
E.A.
F.J.
M.
J.A.

van Wallenberg
v/d Velden
van Lieshout
Jeronimus
ten Kate

8-6
10-6
11-6

F.
E.A.
A.G.M.

Vijfschaft
Destrée
Buschman

14-6
19-6
20-6
21-6
21-6
25-6
26-6
29-6
29-6
3-7
3-7
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
10-7
11-7
15-7
15-7
24-7

J.
L.
B.T.
F.H.
C.J.
J.W.
E.
C.
H.G.
W.B.
C.M.
M.A.M.
G.W.
A.C.
J.C.
I.
P.C.M.
M.
G.
J.
C.G.

Hulsbos
Ruiten
Schilder
Wittebol
Diepeveen
Wijn
Hoekstra
Soest
Pieroelie
Somhorst
Drieman-Brink
Verbeek
Kroes
Reeb
Scherpenzeel
Venema
Warmerdam
Schooten
Schenkel
Wijnhout
Clement

van

de
van

van

van

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

In september zijn we er weer; nu een fijne vakantie en in het nieuwe seizoen hopen we U weer allerlei moois te kunnen aanbieden. Wellicht met
o.a. een cursus Vista.
Alle aanmeldingen voor welke cursus dan ook worden met belangstelling
tegemoet gezien.
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

Laptops CVB te koop!
Zoals u in de notulen van de Jaarvergadering heeft kunnen lezen, heeft
het bestuur fiat gekregen om nieuwe computers aan te schaffen. De huidige clubcomputers, die in perfecte staat zijn, worden te koop aangeboden.
Degenen die al eerder interesse hebben getoond en zich bij de secretaris
hebben aangemeld, alsmede
andere belangstellenden wordt
verzocht om op de komende
meeting hun belangstelling te
bevestigen. Dan zal ook de prijs
die het bestuur in gedachte heeft
bekend zijn.
De laptops zullen volledig opnieuw geïnstalleerd worden, zodat u er gelijk mee aan de slag
kunt.
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