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Voorwoord: De CVB Groeit

Colofon

De bestuursleden van onze club houden zich de
De Bolleboos verschijnt minimaal 9 maal per jaar, voor leden
laatste tijd steeds intensiever met De CVB bezig.
gratis.
Het streven is ook zoveel mogelijk aan de wensen
van onze leden tegemoet te komen. Het wordt wel
Bijeenkomsten en Presentaties:
eens vergeten maar een en ander betekent wel
5 februari 2011 Windows Live Mail 2011
dat dit inspanning, organisatietalent, tijd en geld
5 maart 2011 met thema: PowerPoint 2007
vergt.
2 april 2011 met thema: ?????
7 mei 2011 met thema: ?????
4 juni 2011 met thema ?????
27 augustus 2011 met Opendag
Het adres waar de diverse bijeenkomsten plaatsvinden is:
Gebouw Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, Nieuw Vennep
Telefoon: 0252 - 672476. Tijd: van 10.00 - 15.00 uur
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
Kamer van Koophandel nummer: V-596213
CVB op Internet:

http://www.deCVB.nl

Voorzitter:
Piet van Sprang, 0252-674279, voorzitter@decvb.nl
Vicevoorzitter:
Andries Vermeulen, 023-5642947, vicevoorzitter@decvb.nl
Penningmeester:
Nel v.d. Linden, penningmeester@decvb.nl

Naast het bedenken en organiseren van de maandelijkse themabijeenkomsten, de inloopmiddagen
voor senioren en de cursussen, worden de leden
in april en mei ook nog eens getrakteerd om op
een doordeweekse middag naar een clubmeeting
te komen net zoals we dat gewend zijn op de eerste zaterdag van de maand.
Dat al deze inspanningen vruchten afwerpen blijkt
wel want het ledenaantal loopt langzaam op. Bij de
laatste telling waren het er al 265. Met recht om
trots op te zijn want zo veel leden heeft De CVB
nog nooit gehad. Al met al kunnen we zeggen dat
het door de bestuurleden met plezier wordt gedaan.

Op de laatste meeting heeft onze voorzitter Piet van Sprang
een puike presentatie
gegeven over WinPublic Relations:
dows Live Mail 2011.
Louis van den Bosch, 023-5624002, publicrelations@decvb.nl
Hij had zich goed in
Cursusinfo & Coordinatie:
de materie verdiept
Huub Vlaming, 0252-518254, cursusinfo@decvb.nl
en kon achteraf ook
tevreden terugkijken. Van diverse kanten kwamen
Drukwerk/verspreiding:
leuke reacties die hem motiveerde om dit nog
Jan Jonker, 0252-519293, secretaris@decvb.nl
eens te herhalen. Voor de mensen die het hebben
gemist of willen nalezen, staat op de nieuwspagina
Internetsite:
van de CVB website een PDF bestand waarin een
Henk de Wal, webbeheerder@decvb.nl
en ander nog eens wordt uitgelegd. Komende zaRedactie Bolleboos:
terdag komt Tiny van der Maden aan het woord
Andries Vermeulen, 023-5642947, redactie@decvb.nl
die een weergaloze presentatie over PowerPoint
zal geven.
Voor ondersteuning bij hard– en software problemen
kunt u terecht bij de Helpdeskmedewerkers van de club:
Zoals elk jaar is op 17 maart 2011 weer een jaarPiet van Sprang en Andries Vermeulen
lijkse ledenvergadering. Dit jaar staan er weer be(zie voor de E-mail adressen en telefoonnummers hierboven) langrijke zaken op de agenda die we ook graag
met u willen doornemen. Wellicht heeft u ook nog
Bovenstaande adressen zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen
verfrissende ideeën die u met ons wilt delen. Wij
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 hopen dat u om 20.00 uur aanwezig bent in Het
E-mail te bereiken. Dit in verband met de huiselijke vrede!!
Trefpunt.
Louis van den Bosch
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Secretaris:
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secretaris@decvb.nl

DEMO POWERPOINT 2007

Vraag & Antwoord

Zaterdag 5 maart a.s. om 11.00 uur wordt door mij een Als u dit leest is het al weer maart met zijn maartse buidemonstratie PowerPoint 2007 gegeven.
en en nukken. Gelukkig heb ik nog steeds een goed humuur en laat ik me niet gauw uit het veld slaan. Ook niet
PowerPoint zit in het pakket Microsoft Office.
met al uw vragen. Ik moet er soms wel diep in duiken en
Je kunt hier presentaties mee maken o.a. met::
het hele grote boze internet afstruinen om de oplossing
tekst, afbeeldingen, tabellen, diagrammen, invoegen van te vinden, want ik ben (gelukkig) ook niet alwetend. Anders had ik de Jackpot wel gewonnen en zat ik lekker te
geluid en filmpjes en animaties.
luieren op een tropisch eiland ver weg van alle computer
Een paar jaar geleden heb ik al eens een demo en een beslommeringen.
cursus PowerPoint 2003 verzorgd.
Blijf maar dromen zegt mijn lieve meisje dan en gaan we
weer over tot de orde van de dag en proberen een antwoord te vinden op de talrijke vragen die u mij maandelijks stuurt.
Afgelopen clubdag kwam één van u naar mij toe met
een 4GB USB stickie, met het verhaal dat hij het versleutel programmaatje dat er op stond had weggegooid
en dat er nu nog maar 52MB te benaderen was en vroeg
hij me of ik het kon herstellen.

PowerPoint 2007 is totaal anders van opzet.
Wat doe ik hier zoal zelf mee:

Nadat ik op de club al had gezocht ben ik ‘s-avonds verder gaan zoeken en heb ik het versleutel programmatje
op het internet gevonden en terug gezet in die zichtbare
52 MB. Na het opstarten kon ik gelijk weer de volledig 4
GB benaderen. Dat deed me toch goed. Weer een tevreden lid. En zo proberen we, met het gehele bestuur, u
waar mogelijk te helpen.

Maar ook wij hebben uw hulp nodig om te weten wat er
Ik geef les bij de EHBO-vereniging Nieuw Vennep en onder u leeft en waar uw interesses naar uitgaan.
maak voor de lessen presentaties met tekst.
Heeft u een vraag of zit u met een probleem, mail uw
Als hobby maak ik presentaties met foto’s en muziek vraag dan naar: redactie@decvb.nl
om te versturen. Dit werkt verslavend.
Vraag: Hallo Andries,
Wat kunt u zoal van deze demo verwachten?
Ik heb een klein vraagje denk ik zelf. Waarom wordt elke
Ik zal u een paar dingen laten zien die ik gemaakt heb. nieuwe zin in Word een hoofdletter, misschien een kleiDaarna laat ik in vogelvlucht zien wat de mogelijkheden nigheid.
zijn.
Groeten, Jannie
Na de demonstratie zal er volop gelegenheid zijn om Antwoord: Beste Jannie,
vragen te stellen.
Tiny v.d. Maden In Word kun je via het menu Extra en AutoCorrectieopties het vinkje weghalen of juist zetten bij de regel:
Zinnen met hoofdletter beginnen.

BLOND

Is dat wat je
Een blondine gaat naar een winkel waar ze gordijnen
bedoelde?
verkopen. Ze zegt tegen de verkoper:'Ik wil graag een
paar roze gordijnen kopen'.
Groeten,
De verkoper verzekert haar dat hij een grote collectie Andries
roze gordijnen heeft en laat haar verschillende patronen
Reactie: Halzien maar de vrouw kan maar moeilijk kiezen.
lo Andries
Eindelijk kiest ze een mooie kleur roze met bloemen. De
verkoper vraagt haar wat de maat van de gordijnen moet Dat wilde ik
zijn. De vrouw zegt, ' 30 centimeter '
nou weten en
30 centimeter? vraagt de verkoper, 'dat is erg klein'. zo is het opgelost hartelijk
'Voor wat voor raam zijn ze?'
dank
voor
De vrouw zegt, 'Oh, ze zijn niet voor een raam, ze zijn je inspanning
voor mijn computer monitor'.
en tot de volDe verbaasde verkoper antwoordt, maar Mevrouw, com- gende vraag
Andries.
puters hebben geen gordijnen'.
'Halloooooooo' zegt de blondine

ik heb Windows!.

Groeten, Jannie
(Vervolg op pagina 7)
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JAARVERGADERING
17 Maart 2011
Beinsdorp, maart 2011
Zoals elk jaar vindt er ook nu weer een ledenvergadering plaats die gehouden zal worden op donderdag 17 Maart
2011 . In "Het Trefpunt" te Nieuw Vennep; de aanvang is om 20.00 uur.
V E R M E L D D E Z E D A T U M 17 Maart 2011 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 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 zijn nog op zoek naar een persoon die als back-up (assistent) van de webbeheerder zou willen functioneren.
Deze zal dan het bijhouden van de website leren en in overleg met de huidige webbeheerder, als 2e beheerder
werkzaam zijn. Tevens zijn we altijd op zoek naar personen die op de zaterdag meeting assistentie kunnen verlenen bij allerhande activiteiten op de meeting.
Een CVB lid dat ideeën heeft op welke wijze dan ook, om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de CVB is ook altijd
welkom. Te denken valt aan het regelen en werven van de zaterdag presentaties of misschien wel een werkgroep voor bepaalde onderwerpen.
Dus geef u op als assistent webmaster of assistent zaalcommissaris.
Geef vroegtijdig uw wensen op bij het secretariaat; ook uw overige voorstellen kunt u voor de aanvang van de vergadering
inbrengen bij het secretariaat. U kunt uw eventuele vragen ook
tijdens de meeting van 5 maart aanstaande afgeven aan het
bestuur. Die worden dan besproken tijdens deze jaarvergadering.
Denk er om: u heeft de CVB nodig en de CVB heeft u nodig!!
(Vervolg op pagina 5)
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AGENDA JAARVERGADERING 17 maart 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening door de voorzitter.
Goedkeuring notulen jaarvergadering 2010.
Behandeling ingekomen stukken.
Sociaal jaarverslag van de secretaris.
Financieel jaarverslag 2010 en de begroting 2011 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 Maart bij de secretaris aanwezig zijn.
Punt 8

Aftreedschema:
2011 J. Jonker
H. Vlaming

Secretaris
Cursusinfo

2012 P. van Sprang
L. v/d Bosch

Voorzitter
Public-Relations

2013 N. v/d Linden
A. Vermeulen

Penningmeester
Redacteur

Herkiesbaar
Herkiesbaar

Zoals u hierboven kunt lezen, zullen de bestuursleden J. Jonker en H. Vlaming dit jaar aftreden. Deze beide bestuursleden zijn bereid zich herkiesbaar te stellen voor een volgende periode van drie jaar.
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 meldt u aan als bestuurslid.
Er zijn aan deze aanmelding wel een paar voorwaarden verbonden: U moet minstens één jaar lid zijn en minimaal
18 jaar. De meesten van onze leden voldoen aan deze voorwaarden!
Mocht u nog geen 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: Mevrouw Tiny van de Maden als
voorzitter en Mevrouw Ebell. Als reservelid van deze commissie is gekozen de heer W. Terlage
Van de huidige kascontrolecommissie treedt Mevrouw Tiny van de Maden af. De kascontrolecommissie voor 2012
zal bestaan uit mevrouw Ebell en de heer W. Terlage. Voor de functie van reserve 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
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Notulen C.V.B. jaarvergadering, gehouden op 18-03-2010
1. Opening:
De voorzitter opende de vergadering met alle aanwezigen van harte welkom te heten. Voorts bedankte hij iedereen voor zijn of haar komst naar deze belangrijke vergadering. Tevens vermeldde de voorzitter dat de heer
D. Breedijk (met kennisgeving) verhinderd was. De voorzitter gaf een kort overzicht van het afgelopen jaar.
Zoals de sponsoring door de Rabobank, de gemeente en de Meerlanden. Ook vertelde hij dat er diverse organisaties en instanties waren aangeschreven voor een bijdrage om het mogelijk te maken speciale dingen te
organiseren, zoals de inloopochtenden voor ouderen, wat in het verleden een groot succes is geweest en een
vervolg krijgt in het komend jaar. Er is wederom een verzoek uitgegaan voor ondersteuning van dit project, onder andere naar de gemeentelijke wijkbudgetten. Ook kondigde de voorzitter aan dat de CVB een mijlpaal in
haar geschiedenis heeft behaald met de inschrijving van het tweehonderd en vijftigste lid in 2010. Ook meldde
hij dat de jeugd aan het vergrijzen is, want hun aantal op de meetings dunt in rap tempo uit. De gemiddelde
leeftijd van de leden is boven de 50 jaar.
2. De notulen van de jaarvergadering 2009:
De notulen van de jaarvergadering, gehouden op 26-03-2009, werden onveranderd goedgekeurd door de aanwezige leden.
3. Ingekomen stukken:
De voorzitter las een anoniem schrijven voor dat hem per mail was toegestuurd. In de mail werd aangegeven
dat een aantal leden, het een gemis vonden dat er op de meetings van onze computerclub geen fatsoenlijk
internet verkeer mogelijk is. Hierover werd door de vergadering enige tijd gediscussieerd. Wegens afhankelijkheid van de beheerder van het Trefpunt, is geen directe oplossing voor dit probleem gevonden. Wel kwamen
ideeën vanuit de vergadering, maar wegens de afhankelijkheid van de beheerder van het Trefpunt konden wij
daar als bestuur niet mee aan de slag. Het bestuur is wel volop mee bezig om dit gemis te verhelpen. Het bestuur heeft daarover al kontact gehad met de beheerder van het Trefpunt en is positief gestemd. (het originele
stuk, met gegevens van de afzender, is in het bezit van het secretariaat)
4. Jaarverslag van de secretaris:
Deze werd voorgelezen en vervolgens met enige wijzigingen door de aanwezige leden goedgekeurd. Er kwamen enige opmerkingen met betrekking het verkeerd vermelden van een tweetal namen bij de gegeven presentaties en het niet vermelden van de namen van de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun namen zullen alsnog in het jaarverslag worden opgenomen.
5. Verslag penningmeester:
De penningmeester had gezorgd dat op de tafels een overzicht van de financiën aanwezig was, zodat de aanwezige leden konden zien hoe de vereniging er financieel voorstond. Er kwamen dit keer weinig vragen. Volgens de penningmeester was het ook dit jaar niet nodig om het lidmaatschap te verhogen.
6. Verslag kascontrolecommissie:
Deze bestond dit jaar uit de heer P. Meijs. (voorzitter) en mevrouw T. v.d. Maden. Deze commissie meldde dat
de financiële stukken in orde bevonden waren en verleende het gehele bestuur van de CVB decharge voor het
gevoerde beleid.
7. Pauze:
Deze werd overgeslagen.
8. Bestuursverkiezing:
De twee aftredende bestuursleden hadden zich herkiesbaar gesteld en werden met algemene stemmen herkozen voor een periode van drie jaar. Vervolgens overhandigde de voorzitter hun een presentje voor de werkzaamheden die ze hadden verricht. Ook de webbeheerder kreeg een envelopje overhandigd als dank voor zijn
inzet voor de CVB. Verder bedankte de voorzitter alle bestuursleden en vrijwilligers voor hun werk dat ze gedaan hebben voor de vereniging.
9. Verkiezing kascontrolecommissie:
De heer. P. Meijs treedt dit jaar af als lid van de kascontrolecommissie. De nieuwe kascontrolecommissie zal
bestaan uit mevrouw T. v.d. Maden (voorzitter) en mevrouw M. Ebell. Als reservelid is de heer W. Terlage aan
deze commissie toegevoegd. De voorzitter bedankte de commissieleden P. Meijs en T. v.d. Maden voor het
werk dat zij voor deze commissie hebben gedaan.
10. Rondvraag:
De heer H. de Wal stelde de vergadering voor om in het vervolg met een microfoon te gaan werken Zij konden
tijdens de vergadering niet goed horen wat er zoal werd gezegd en besproken. De voorzitter zei dat het de eerste keer was dat hierover werd geklaagd, maar dat in het vervolg voor het geluid gezorgd zal worden. Tevens
vroeg de heer H. de Wal of exemplaren van het jaarverslag bij de volgende algemene jaarvergadering aanwezig konden zijn, zodat meegelezen kan worden. De secretaris zal zorgen dat voortaan enige exemplaren op de
tafels liggen.
11. Sluiting:
Hierna sloot de voorzitter om 21.45 uur de vergadering en nodige de aanwezige leden uit om nog iets, op kosten van de CVB, te drinken. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt.
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Vraag: Hallo Andries,
Bij Windows 7 kun je gadgets instellen op je bureaublad.
Zo heb ik de metertjes ingesteld om de processor en het
geheugen te zien. Soms geeft het metertje van de processor een heel hoog getal aan, terwijl ik zelf niets aan
het doen ben. Waar kan ik zien waar de processor dan
zo druk mee bezig is?
Hartelijke groeten, Johan Willems

chiefmappen wegklik, heb ik weer de gewone Agenda per dag. Zo was het eerder altijd. Ik weet niet of
ik iets onbewust heb veranderd bij de instellingen, of
dat dit een verandering van Microsoft is. Het lukt me
niet om deze instelling te veranderen. Zou jij me
kunnen helpen ?

Antwoord: Hai Johan,
Ik heb op internet gekeken en het programma Process
Explorer van Sysinternals gevonden, te downloaden
van: http://technet.microsoft.com/nl-nl/sysinternals (aan
de linkerzijde onder Top 10 Downloads).
Process Explorer een erg handig tooltje om processen
mee in de gaten houden en in te grijpen als dat nodig is.
Ook kan dit tooltje uitkomst bieden bij geïnfecteerde systemen, omdat je het niet hoeft te installeren en je kunt
het door de geringe grootte (3,5 MB) ook gemakkelijk
meenemen.

Dat waren mijn vragen en ik ben erg benieuwd naar je
antwoorden, Bij voorbaat veel dank voor de vele moeite
die je voor de vereniging en voor de leden doet.
Vriendelijke groet, Boudewijn Commandeur
Antwoord: Beste Boudewijn,
Ik neem aan dat je met Outlook 2003 werkt, want dat
heb je niet aangegeven. Zoals ik afgelopen clubdag al
uitgelegd heb, moet je voor het juist uitprinten van een
pagina van Internet Explorer rechts boven klikken op het
printer icoontje en dan op pagina-instelling een vinkje
plaatsen bij Tekst passend maken inschakelen. Controleer ook gelijk of wel A4 formaat is ingesteld.
Wat je tweede vraag betreft, vermoed ik dat je in Outlook
het moet zoeken in het menu Beeld. Zelf heb ik hem niet
op de pc staan, vandaar dat ik ook op internet gezocht
heb ik het volgende gevonden.

Op de internet website: http://www.helpmij.nl/forum/
showthread.php/320571-Bev-ProcessScanner-alleinformatie-over-lopende-processen-bij-de-hand!
staat
een Nederlandse handleiding, waarin uitgelegd wordt
wat alle mogelijkheden van het programma zijn.

De weergave Werkweek in de Outlook-agenda maakt
het mogelijk alleen de werkdagen weer te geven die u
hebt opgegeven met de agendaopties. De standaardwerkdagen zijn maandag t/m vrijdag.

Stel dat de afgelopen dagen u niet interesseren en u
Kijk maar even of je hier mee geholpen bent en ik hoor alleen de volgende paar dagen wilt zien?
graag het resultaat, Andries
Druk in een willekeurige agendaweergave op ALT+1 als
Vraag: Beste Andries,
u alleen de huidige dag wilt zien (dit komt overeen met
de weergave Vandaag), of op ALT+2 als u de volgende
Ik heb twee vragen.
twee dagen wilt zien, op ALT+3 als u de volgende drie
1. Als ik iets van een website wil afdrukken, dan zijn dagen wilt zien, enzovoort. U kunt zo maximaal tien davaak de regels te lang zodat op de afdruk de laatste gen tegelijk weergeven (met ALT+0).
woorden wegvallen. Ik heb geprobeerd de teksten
toch in hun geheel af te drukken door ze te verklei- Succes en ik hoor graag of het je gelukt is.
Andries Vermeulen
nen, maar dat heeft geen effect. Ook highlighten en
dan als selectie afdrukken heeft geen effect. Is dit
probleem op te lossen ?
2. In mijn e-mailprogramma Outlook (niet Express) is
plotseling een verandering opgetreden in de Agenda. Als ik die open krijg ik een lijst van alle afspraken
en niet meer de presentatie per dag (of per week
e.d.). Ik kan aan de linkerkant wel klikken op Agenda
en Agenda in archiefmappen. Als ik die allebei aanklik krijg ik de een naast de ander. Als ik dan de ArDe Bolleboos februari 2011 pagina 7

Cursussen 2010-2011

Wij feliciteren de jarigen van
maart

Waarachtig het is gelukt!! Nadat uw CVB een aantal keren er melding van
heeft gemaakt dat de cursus Windows XP nog maar één keer zal worden
aangeboden en diverse oproepen aan de leden om deze kans te benutten,
is een achttal cursisten halverwege februari gestart met deze cursus.
De laatste weken kwamen de aanmeldingen binnen en Andries is nu dus
vol goede moed begonnen. We hopen dat de belangstellenden er veel van
opsteken en (nog) meer plezier aan hun computer gaan beleven. Eind
maart weten zij de nodige ins en outs.

3-3
5-3
6-3
6-3
6-3
7-3
7-3
15-3
19-3
21-3
21-3
22-3
23-3
23-3
26-3
27-3
28-3
28-3

Henk
Margot
Ineke
Arie
Kees
Piet
Piet
Arie
Ruth
Horst
Map
Bert
Cees
Co
Leen
Flip
Rinus
Caroline

Beers
van Burg
Hoonakker
Groen in't Woud
Kapiteijn
Kiebert
Leurs
Steenwijk
Spaargaren
Radema
Geluk-van Elderen
Sinterniklaas
Hobo
Rijnbeek
Kramer
Blom
Blok
Timmer

Intussen is ook een serie inloopmiddagen gestart, om belangstellenden van
buiten de vereniging te informeren over wat zij zoal met een computer kunnen gaan doen.
Er zijn ook plannen om de opgaven voor de cursussen Windows Vista en
Windows 7 cursus samen te voegen. Voor Windows Vista zullen, verwachten wij, niet veel aanmeldingen meer komen en om die, nu nog in aantal te
weinig, leden niet teleur te stellen gaan we kijken of we een combinatie
kunnen maken met Windows 7. U hoort binnenkort van ons.
Voor het seizoen 2010-2011 kan ingeschreven worden voor de cursussen:
− Windows 7 voor beginners (6 dagdelen of avonden) € 75,00
− Windows Vista voor beginners (6 dagdelen of avonden) € 75,00
− Windows XP voor beginners ( 6 dagdelen of avonden) € 75,00
− Windows XP vervolg (3 dagdelen of avonden) € 37,50
− Word voor beginners (5 dagdelen of avonden) € 67,50
− Internet en Email (6 dagdelen of avonden) € 75,00
− PowerPoint (6 dagdelen of avonden) € 75,00
− Etiketten maken (1 dagdeel of 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. Graag bij aanmelding opgeven!

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

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

Senioren-instuif

Extra Meetings

Dinsdag 8 maart 2011 zal, van 14.00 uur tot 16.00 uur,
de laatste senioren inloop middag van dit seizoen gehouden worden in het Trefpunt naast de Witte Kerk aan
de Hoofdweg te Nieuw-Vennep.

Zoals u in het voorwoord van de Bolleboos van februari
heeft kunnen lezen, heeft het bestuur besloten om op 19
april en op 17 mei aanstaande van 13.30 uur tot uiterlijk
16.30 uur - bij wijze van proef - extra bijeenkomsten te
houden voor alle leden van de club. Noteer deze data!

De toegang is gratis en omstreeks 15.00 uur zal er voor
Deze bijeenkomsten vinden plaats in een kleine zaal van
koffie of thee gezorgd worden.
het Trefpunt, waarbij ook het internet ter beschikking is.
De inloopmiddagen zijn speciaal bedoeld voor ouderen
die geen of weinig computer ervaring hebben. Zij kun- Wilt u op deze middagen met een specifiek probleem
nen onder deskundige begeleiding van vrijwilligers van geholpen worden, dan verzoekt het bestuur dat vooraf
per e-mail kenbaar te maken aan de voorzitter of de rede CVB ervaring opdoen achter de pc.
dacteur, zodat er op ingespeeld kan worden en u niet
Heeft u in uw omgeving kennissen of buren die in deze voor niets komt.
categorie vallen wijs ze dan op de inloopmiddag en noHet bestuur zal deze middagen minimaal aanwezig zijn,
dig ze uit of neem ze mee!
want we gaan uit van zelfwerkzaamheid.
Hoe meer zielen , hoe meer vreugde.
Het Bestuur
Het Bestuur
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