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De komende clubdag is op

NiVeSoft

7 mei 2011

Computers
Verkoop computers nieuw en gebruikt
Laptops, printers en installatie op maat
Installatie of her-installatie en ondersteuning voor
uw computer.
Netwerk aanleg en ondersteuning
Oplossen van problemen en storingen
Piet van Sprang
Parlevinker 19,
2152 LC Nieuw Vennep
Telefoon: 0252–674279
E-mail info@nivesoft.nl
Info www.nivesoft.nl of www.bto.eu

van 10.00 uur tot 15.00 uur
met van 11.00 uur tot ± 14.30 uur

Demonstratie

Voor info van de computerclub voor uw lessen
en begeleiding www.decvb.nl

Diascanner ION Film2SD Pro
Ontdek uw vergeten en verloren gewaande negatieven en dia’s opnieuw. Met deze scanner kopieert u de beelden direct
op een SD geheugen kaart.
Met een borg van € 50,00 kunt u de diascanner van
de club voor een maand (van clubdag tot de volgende clubdag) huren tegen een huurprijs van € 10,00.
Het Bestuur

Inhoud:
Colofon & Voorwoord: Een Record!!
Demonstratie: Flightsimulator
De clubmiddag
Toch aan begonnen
Notulen Jaarvergadering van 17-03-2011
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Lek in Adobe programma’s
Windows Live Photo Gallary 2011
Jarigen mei
Cursussen 2010-2011
Vrouwelijk of Mannelijk?
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Flight Simulator
door Evert Vos

Neem uw vrienden, buren en kennissen mee
en laat ze kennismaken met de CVB!

Gratis Parkeren
Toegang: Leden gratis, niet leden: € 3,00

Colofon

Voorwoord: Een record!!

Gironummer CVB: 576968, tnv:

Ik heb de afgelopen 10 jaar er eens op na geslagen, en dan kom ik op een gemiddelde van 17 leden die de jaarvergadering hebben bijgewoond.
Als ik daar dan nog het bestuur van aftrek, kom ik
uit op slechts 11 leden die hun belangstelling toonden…..

Beste CVB leden,
De Bolleboos verschijnt minimaal 9 maal per jaar, voor leden
Op het moment dat ik dit zit te tikken is het alweer
gratis.
enkele weken geleden dat ik had gehoopt u op de
jaarvergadering te kunnen verwelkomen. Helaas,
Bijeenkomsten en Presentaties:
want van de 270 leden waren er maar 23 die de
7 mei 2011 met Demonstratie Flight Simulator
moeite hadden genomen om naar de jaarvergade4 juni 2011 geen presentatie
ring te komen. En onder deze 23 aanwezigen wa27 augustus 2011 met Opendag
ren zes bestuursleden. Dit aantal van 23 leden is
1 oktober 2011 met Presentatie Live Photo Gallery 2011?
dus omgerekend over het totaal aantal leden van
5 november 2011 met thema ???????
de CVB ongeveer 8,5%. Mijn medebestuurders en
3 december 2011 met Presentatie Adresetiketten maken
ik vonden/vinden dit wel een enigszins teleurstellend percentage en hadden op meer aanwezigen
Het adres waar de diverse bijeenkomsten plaatsvinden is:
gerekend….
Gebouw Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, Nieuw Vennep
Nu moet ik zeggen dat we elk jaar wel de hoop
Telefoon: 0252 - 672476. Tijd: van 10.00 - 15.00 uur
hebben dat het aantal leden dat op de jaarvergadering komt wel zal stijgen, maar hierin zijn we als
Toegang: Niet leden € 3,— (tot 16 jaar € 2,—)
bestuur steeds weer een beetje teleurgesteld. Op
onze jaarvergadering is er meestal maar weinig
Contributie: € 24,— per jaar, (tot 16 jaar: € 15,—),
belangstelling vanuit de leden voor hun vereniging,
De CVB, en het werk dat het bestuur en de vrijwillimet machtiging € 1,50 korting.
gers voor de leden doen.

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
Secretaris:
Jan Jonker, 0252-519293, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp
secretaris@decvb.nl

Als u nu terugkijkt naar het begin van dit verhaal
dan ziet u natuurlijk dat we de jaarvergadering van
2011 met een record aantal leden over de afgelopen 10 jaar hebben afgesloten. Van gemiddeld 17
naar nu 23 aanwezigen, inclusief het bestuur. Laten we hopen dat we deze vooruitgang door kunnen zetten in de volgende jaren. Nu ik dit voor u
heb uitgezocht, opgeschreven en naar de redacteur van dit blad heb gestuurd, liggen de paasdagen alweer achter ons, en dienen de pinksterdagen zich al weer aan, kortom een periode met
daarin wellicht fijne vakanties in zowel binnen- als
buitenland.

Public Relations:
Louis van den Bosch, 023-5624002, publicrelations@decvb.nl Ik zelf zal in de komende tijd ook veel op de camping in Sint Jans Klooster aanwezig zijn. Daarom,
Cursusinfo & Coordinatie:
beste mensen, als ik niet op de meeting ben dan
Huub Vlaming, 0252-518254, cursusinfo@decvb.nl
weten jullie me te vinden. Van mijn kant u allen
een mooie en zonnige vakantie toegewenst, waar
Drukwerk/verspreiding:
u ook moge zijn. En dan zie ik u na deze zonnige
Jan Jonker, 0252-519293, secretaris@decvb.nl
(daar ga ik maar van uit) welverdiende vakantie
hopelijk gebruind en uitgerust op een van onze
Internetsite:
volgende meetings terug.
Henk de Wal, webbeheerder@decvb.nl
Redactie Bolleboos:
Andries Vermeulen, 023-5642947, redactie@decvb.nl

Met een vriendelijke groet van uw secretaris,
Jan Jonker

Voor ondersteuning bij hard– en software problemen
kunt u terecht bij de Helpdeskmedewerkers van de club:
Piet van Sprang en Andries Vermeulen
(zie voor de E-mail adressen en telefoonnummers 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!!
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Demonstratie Flightsimulator

De clubmiddag

Op de clubdag van 7 mei, zal Evert Vos, kernlid van de
HCC Kennemerland, van 11.00 uur tot ± 14.30 uur in de Op 19 april hadden we onze
eerste clubmiddag. Bij wijze
grote zaal een demonstratie Flightsimulator geven.
van proef. De opkomst was
Evert Vos is een enthousiaste privé vlieger bij de Aero- heel goed, een volle zaal.
club Hilversum-Amsterdam (ACHA) en (bijna) alle ande- Wel te verstaan kleine zaal.
re vrije uurtjes is hij te vinden achter de stuurknuppel
van zijn eigenhandig gebouwde “Matrix-triplescreen” Totaal waren we met ongeopstelling. Zijn interesse in flightsimulator is zo’n 20 jaar veer 20 personen waarongeleden begonnen, toen de Amerikaan Bruce Ardwick der 3 bestuursleden. Een
een programma had geschreven dat je op een paar flop- aantal van de lopende Windows 7 cursisten was ook
py`s kon kopen. De grafische kwaliteit was natuurlijk komen opdagen, want het was tenslotte ook de cursusslecht te noemen naar de huidige maatstaven, maar je middag en zij konden extra hulp krijgen. Er waren ook
had geen andere keus. Hij was toen vooral geboeid door nog enkele niet-leden belangstellende.
de mogelijkheid dat je via instrumenten zoals VOR / De meesten kwamen wel met wat specifieke vragen om
NDB/ILS als het ware `blind` kon vliegen en landen, een daarmee geholpen te worden. Die varieerden van intervorm van navigatie die toen alleen nog maar in simula- net, email tot het overbrengen van foto’s van de camera
tors van de professionele vliegscholen voorkwam.
naar de PC.
Inmiddels is de flightsimulator van Microsoft na ongeveer We kunnen zeker terugkijken op een geslaagde start
9 versies uitgegroeid tot heel volwassen pakket (4cd`s) van de proef, waarvan we hopen dat we die zeker in het
met diverse complete vliegeropleidingen en die qua gra- volgende seizoen kunnen voortzetten. Voor de zomer
fische weergave slechts beperkt wordt door de kwaliteit hebben we nog een zo’n middag op 17 mei a.s.
van de computer. De verwachting is dat het programma Na deze middag gaan we evalueren en ook ons oor te
in de toekomst grafisch alleen maar boeiender zal wor- luisteren leggen onder de belanghebbenden. Zoals het
den!
er nu uitziet lijkt het geslaagd en moeten we er mee
doorgaan. Maar u hoort er zeker meer over.
Piet van Sprang, voorzitter

Toch aan begonnen!
Computer ! Nee niks voor ons wij hebben hobby's en
vermaken ons prima. Maar we merkten dat er in deze
maatschappij geen rekening gehouden wordt met senioren zoals wij (84jr).

Zijn “Matrix-triplescreen” opstelling is uitgerust met de
nodige `state of the art` electronica stelt de vlieger in
staat om zonder gebruik van de muis de kist te besturen.
Op deze manier probeert hij de bezoekers te vermaken
en te interesseren voor deze mooie hobby. Zijn opstelling geeft hem de mogelijkheid om diverse propellor– en
kleinere straalvliegtuigen tot en met de Fokker 70/100 te
demonstreren. Het hoeft geen betoog dat het uiteindelijk
een voldaan/cool of vet gevoel geeft een kist volgens `de
regels der kunst` van A naar B te hebben gevlogen.
Flightsimmen kan je op diverse manieren doen, bijv. gewoon relaxed voor je zelf zonder inmenging en/of toezicht van derden of kiezen voor vluchtbegeleiding (ATC)
waarbij je juist wel onderworpen wordt aan het regiem
van een vluchtbegeleider (controller). De praktijk leert
dat steeds meer simmers zich aangetrokken voelen om
het internet op te vliegen waarbij je dus juist wel kiest
voor ATC.

Steeds meer kwamen we tegen: kijk op: www.ditofdat.nl
of mail naar: ditofdat@hetnet.nl . Zonder computer komen we dan buiten de maatschappij te staan, Dus naar
een bijeenkomst van de CVB gegaan en kennis gemaakt. Dat kwam goed over en meteen een Laptop besteld. Het duurde ons eigenlijk te lang voordat de cursus
begon.
En dan is het zover en zitten
we daar. We worden een
beetje wegwijs gemaakt. Maar
oh oh wat komt er dan veel
over je heen, waar je geen idee
van hebt. De uitleg is prima,
maar thuis weet je niks meer
en het lesboek geeft dan nog
niet echt uitkomst. We houden
vol en er blijven toch al dingen hangen in 't oude hoofd.
Na 6 lessen kunnen we al iets op de computer. We
schrikken niet meer als er iets verkeerd gaat en we denken dat we het lesboek nu beter gaan begrijpen. Wij
hebben zelf geprobeerd te e-mailen en te internetten en
dat lukt aardig.

Buiten het bijwonen van de fascinerende demonstraties
zal Evert u ook uitnodigen om zelf achter de knuppel Andries en Piet hartelijk dank voor jullie geweldige inzet
plaats te nemen om u aan den lijve laten ervaren hoe en het Certificaat, want dat geeft een zetje om door te
boeiend het simmen is.
gaan !!
Kom en ervaar hoe het is om zelf te vliegen.
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Marri Arensman-Kool en Jaap Twigt

Notulen C.V.B. jaarvergadering, gehouden op 17-03-2011
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
heren D. Breedijk, P. Meijs, Tebbens en J. Schultze
Kool (met kennisgeving) verhinderd waren. De voorzitter meldde dat de CVB het 29ste jaar van haar bestaan
is ingegaan. Ook meldde hij dat er 270 leden lid zijn
van de CVB, waarvan 204 boven de leeftijd van 60 jaar,
23 van het aantal leden heeft de leeftijd van 40 jaar nog
niet bereikt; van de rest van de leden, 43 in totaal, zit
ongeveer de helft tussen de 40 en de 60 jaar, van de
overigen is de leeftijd niet bekend. Ook meldde hij dat
de jeugd het liet afweten om aan de meetings deel te
nemen en zij hebben zich ook afgemeld als lid. De seniorenbijeenkomsten zoals deze nu worden gehouden gaan in de toekomst vervallen, deze zullen een andere
opzet krijgen namelijk een middag in de maand, zowel voor de leden als ook voor belangstellenden buiten de
vereniging. Daarna gaf de voorzitter een kort overzicht van wat er het afgelopen jaar was gepasseerd.
2. De notulen van de jaarvergadering 2010:
Naar aanleiding van de notulen van de jaarvergadering, gehouden op 18-03-2010, kwam uit de zaal een vraag
of de bandbreedte van het internet bij Het Trefpunt al was uitgebreid. De voorzitter antwoordde dat dit inderdaad is gebeurd. Waarna de notulen onveranderd goedgekeurd werden door de aanwezige leden.
3. Ingekomen stukken:
Er waren geen ingekomen stukken.
4. Jaarverslag van de secretaris:
Dit werd voorgelezen en er lagen op de tafels enige exemplaren, zodat de leden mee konden lezen. Na het voorlezen
van het jaarverslag werd het door de aanwezige leden
goedgekeurd.
5. Verslag penningmeester:
De penningmeester lichtte het financieel verslag toe aan de
leden. Er kwamen dit keer geen vragen over het verslag
van de penningmeester. Volgens de penningmeester was
het ook dit jaar niet nodig om het lidmaatschapsgeld te verhogen. Waarna er goedkeuring werd gegeven voor het getoonde.
6. Verslag kascontrolecommissie:
Deze bestond dit jaar uit mevrouw Van der Maden (voorzitter) en mevrouw Ebell. 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, de heren Jonker en
Vlaming, 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 zij gedaan hebben voor
de vereniging. Sommigen kregen voor het vele werk
dat ze verricht hadden voor de CVB ook een presentje,
uitgereikt door de voorzitter.
(Vervolg op pagina 5)
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(Vervolg van pagina 4)

9. Verkiezing kascontrolecommissie:
De mevrouw Van der Maden treedt dit jaar af als lid van
de kascontrolecommissie. De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit mevrouw Ebell (voorzitter) en de
heer Terlage (lid). Als reservelid is de heer Hubert aan
deze commissie toegevoegd. De voorzitter bedankte de
commissieleden, mevrouw Van der Maden en mevrouw
Ebell, voor het werk dat zij voor deze commissie hebben gedaan.
10. Rondvraag:
Mevrouw Hoonakker vroeg of er mogelijkheden aanwezig waren voor samenwerking met De Meerwaarde. De
voorzitter antwoordde hierop dat dit helaas nog niet
mogelijk is, maar wat nu niet is kan in de toekomst nog
komen.
De heer Van Ruiten vroeg hoe het zat met de afschrijving van de laptops van de CVB. Hij kon bij het financieel
verslag van de penningmeester niet goed zien hoe dat precies in elkaar stak. De voorzitter legde uit hoe dit
precies zat, waarna het voor iedereen duidelijk was.
Mevrouw Ebell vroeg waarom er in het jaarverslag van de
secretaris niet stond vermeld hoeveel leden er zijn afgemeld of bijgekomen het afgelopen jaar, en hoeveel cursussen er zijn gegeven. De voorzitter gaf hierop als antwoord
dat de secretaris hiervan geen gegevens bijhoudt, de ledenadministratie wordt door mij (voorzitter) bijgehouden.
En de cursusadministratie wordt verzorgd door Dhr. Vlaming. Vandaar dat dit vermeld wordt bij de mededelingen
door de voorzitter in het begin van de vergadering.
Dhr. Luder had gezien dat er op de website een naam van
een sponsor staat, die inmiddels niet meer bestaat. De
voorzitter zou zorgen dat hij van de site zal worden verwijderd.
Dhr. Sluiter vroeg of het mogelijk is om een presentatie te houden over het updaten van een navigatiesysteem.
De voorzitter stelde dat dit helaas niet mogelijk is, omdat er te veel verschillende merken op de markt zijn.
De secretaris wilde van de vergadering graag weten hoe deze er overdenkt om de meeting van juni te laten
vervallen, omdat de belang- stelling op deze meeting altijd zeer gering is. De voorzitter en enkele van de aanwezige leden waren voor handhaving van de juni meeting. Op voorstel van de voorzitter stemden de aanwezige leden er mee in om in de toekomst op deze meeting geen loterij en geen presentatie te houden.
De voorzitter vermeldde dat de CVB een diascanner heeft aangeschaft. De leden kunnen die bij de vereniging
huren voor een maand. De kosten hiervan zijn gesteld op € 50,00 per maand, waarin is inbegrepen een borg
van € 40,00.
Er zullen weer exemplaren van het jaarverslag bij de
volgende algemene jaarvergadering aanwezig zijn, zodat door de aanwezigen meegelezen kan worden. De
secretaris zal zorgen dat er dan enige exemplaren op
de tafels liggen.
11. Sluiting:
Hierna sloot de voorzitter om 21.30 uur de vergadering
en nodige de aanwezige leden uit om nog iets, op kosten van de CVB, te drinken. Hiervan werd dankbaar
gebruik gemaakt.
De secretaris CVB
Jan Jonker
De Bolleboos mei 2011 pagina 5

Vraag & Antwoord

Je kunt aan de linkerzij de personen selecteren aan wie
het mailtje allemaal gestuurd moet worden.

Ons uitstapje naar het Teutoburger Wald lijkt alweer Je klikt eerst op de eerste naam aan wie het mailtje gehééééél lang geleden en we zijn ook al bijna vergeten stuurd moet worden (de naam wordt blauw ten teken dat
die geselecteerd is).
hoe we het toen troffen met het weer!
Inmiddels liggen de paasdagen ook al achter ons en Om de volgende namen te selecteren moet je op het
hoewel het volgens de meteorologen (wat een woord) toetsenbord (links onder) de CTRL toets ingedrukt hounog steeds lente is, denk ik al weken lang dat het volop den en klik je met links op alle andere personen uit je
zomer is, maar nu, 06.37 uur, zittend achter de pc en adresboek aan wie het mailtje gestuurd moet worden.
werkend aan het clubblad regent het buiten. Het doet me Het ziet er dan ongeveer zo uit:
denken aan het bekende liedje van Gerard Cox: “t is
weer voorbij die mooie zomer. Alleen begon de zomer
dit jaar niet in mei maar al eind maart begin april.
Ik heb de afgelopen maand weer veel vragen gekregen
en iedereen heeft antwoord gekregen, misschien niet
altijd het antwoord waar de vraagsteller blij van werd,
maar toch…… waren de oplossingen daar en proberen
we iedereen te helpen.
Maar ook wij, als bestuur, hebben uw hulp nodig om te
weten wat er onder u leeft en waar uw interesses naar
uitgaan. Want alleen dan zijn wij in staat om een clubblad van– en voor de leden te maken.
Heeft u een vraag of zit u met een probleem, mail uw
vraag dan naar: redactie@decvb.nl.
En u weet, mijn credo is:
Domme vragen bestaan niet, alleen domme antwoorden.
Vraag: Beste Andries,
Na afloop van de jaarvergadering bij het gebruik van de Met de scroll knop (rode pijl wijst ernaar) kun je door je
consumptie had ik een vraag aan je, en toen gaf je mij hele adresboek bladeren en alle benodigde namen selecteren.
aan doe me maar een mailtje met die bewuste vraag.
Mijn vraag is dus; hoe kan ik meerdere personen een Nadat iedereen geselecteerd is, kun je de CTRL toets
mail met bijlage zenden, zonder dat die personen kunnen zien naar wie dat alzo heen gaat. Je had het over loslaten en klik je met links op de knop
plaatsing in BCC en niet in Aan plaatsen.
Alle geselecteerde namen komen nu rechts onder in het
vakje BCC, alwaar je nog kunt controleren of alles goed
Zoals ik er nu voor sta durf ik het eigenlijk niet aan.
gegaan is.
Maar kun jij mij de volgorde zo mogelijk, van deze handeling in een mailtje naar mij toe aangeven?
Met hierbij bij voorbaat mijn hartelijke dank. Bert Hubert.
Anrwoord: Beste Bert,
Als je in Outlook Express een nieuw bericht aanmaakt
om aan meerdere personen te sturen, moet je gebruik
maken van BCC (Blind Carbon Copy) om er voor te zorgen dat niemand elkaars E-mail adres kan lezen.
Klik in een nieuw bericht op de knop
, het venster Geadresseerden selecteren wordt dan geopend.

Indien het correct is, klik je met links op de knop
en kom je terug in het venster Nieuw Bericht
Hierin zie je nu een extra regel BCC (blauwe, onderste
(Vervolg op pagina 7)
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♦ Essentiële computerbestanden worden verwijderd,
pijl), met daarachter alle namen die je geselecteerd had
waardoor de computer niet meer werkt.
om het mailtje aan te sturen.
♦ Bestanden worden overschreven, waardoor deze niet
meer bruikbaar zijn.
♦ Je computer wordt ingezet bij aanvallen gericht op
andere computers op internet zonder dat je dit merkt
(zie de botnetfilm van www.waarschuwingsdienst.nl ).
♦ Je computer wordt gebruikt voor het versturen van
spam zonder dat je dit merkt.
♦ Je webcam, zonder dat je het merkt, van buitenaf
wordt aangezet en bediend. Jij, je huisgenoten en je
eigendommen kunnen zo ongemerkt bekeken worden door iemand van buiten.
♦ De geluidsopnamemogelijkheden van je computer
van buitenaf worden aangezet en bediend. Jij en je
huisgenoten kunnen zo ongemerkt afgeluisterd worden door iemand van buiten.
(Vervolg van pagina 6)

Je kunt het mailtje nu verder afmaken (onderwerp en Adobe heeft inmiddels updates beschikbaar gesteld en u
tekst) en als het klaar is rest je nog om op de knop ver- wordt aangeraden deze handmatig (niet via de update
meldingen van de update service van Adobe) van de
zenden (turquoise, bovenste pijl) te klikken.
website van Adobe te downloaden en te installeren. In
Alle ontvangers krijgen alleen als geadresseerde(n) te de meeste gevallen zal het gaan om de updates voor
Adobe Reader en Adobe Flashplayer. Gebruikt u ook
zien de kreet:
.
Bij Ziggo met @ziggo.nl erachter, maar bij andere provi- andere Adobe programma’s kijk dan of daar ook updates
ders kan er ook alleen de kreet staan: undisclosed- voor beschikbaar zijn.
recipients, zonder het apestaartje en de naam van de Ga naar: www.adobe.nl en installeer de nieuwste versies
provider.
of updates van de door u gebruikte programma’s.
Bij het doorsturen van een mailtje doe je eigenlijk hetzelfde, alleen verwijder ik dan wel alle adressen die er
eventueel van eerder nog instaan, door ze te selecteren
en te deleten.
Op deze manier voorkom je dat E-mailadressen van anderen een eigen leven gaan leiden en misbruikt kunnen
worden door SPAM verspreiders.
Groeten en succes, Andries
P.S:
Het belang van het gebruik van BCC wordt nog heel erg
onderschat. Het is de beste manier om te voorkomen dat
uw e-mailadressen door spammers en andere kwaad
willenden misbruikt worden.
In alle e-mail programma’s kunt u gebruik maken van Aan de linkerzijde kunt u de nieuwste programma’s
downloaden en dan gelijk installeren.
BCC en werkt het op ongeveer dezelfde manier.
Ik krijg zelf dagelijks mailtjes met mopjes doorgestuurd Ga voor meer achtergrond informatie naar: http://
en heel vaak staan daar dan honderden e-mailadressen www.waarschuwingsdienst.nl/ID/WD-2011-030 .
in van mensen die ik totaal niet ken. Zou ik kwaad willen,
Uw webmaster
dan is het voor mij een klein kunstje om al die mensen te
belagen met spam.
Windows Live Photo Gallery 2011
Doen dus dat BCC!

Lek in Adobe Programma’s

Ik heb me voorgenomen om mij de komende maanden
te verdiepen in Windows Live Photo Gallery 2011. Lukt
het, dan wil ik daarover op de clubdag van oktober een
presentatie geven en als alles meezit ook een cursus in
elkaar flansen.
Het idee is om dan het overzetten van foto’s van de camera naar de pc, het ordenen in albums, en het bewerken, zodat ze er op hun best uitzien, te behandelen.

Er is een ernstig beveiligingslek aangetroffen in Adobe
Flash Player, Adobe Reader en Adobe Acrobat. Het lek
wordt actief misbruikt door kwaadwillenden. Wees daarom voorzichtig met het openen van onbekende websites
en bestanden via email.
Zo ook het gebruik van de krachtige tools om van foto's
Via het beveiligingslek kan een kwaadwillende controle prachtige panorama's, films en diavoorstellingen te kunkrijgen over je computer. Dit kan tot gevolg hebben dat: nen maken.
♦ (Persoonlijke) gegevens, zoals wachtwoorden of cre- In het september nummer zal ik u berichten of het definiditcardgegevens, in handen van kwaad willenden tief doorgaat en hoe de cursus er uit komt te zien.
komen.
Andries Vermeulen
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Wij feliciteren de jarigen van
mei

Cursussen 2010-2011
Het einde van het verenigingsjaar nadert met rasse schreden, nog maar
twee meetings voor de grote zomerstop en dan kijken we terug op wederom een druk cursusjaar.
Er zijn veel cursussen gegeven, vooral de cursus Windows-7 werd door
veel belangstellenden gevolgd.
Veel van de deelnemers aan deze cursus kwamen voort uit de inloopmiddagen voor Senioren (waarvan er twee series zijn geweest).

1-5
3-5
5-5
6-5
6-5
10-5
10-5
11-5
13-5
15-5
19-5
19-5
20-5
21-5
23-5
23-5
24-5
24-5
26-5

Wil
Mol
Walter
Terlage
Rob
Bakker
J.J.
Keetlaer
John
Cijs
Louis van den Bosch
Hugo
Tebbens
Bennie Sluijter
Nel
Boelen
Adrie
Tijssen
Tiny van de Maden
Ati
Meraxa
A. van
der Plas
George Wertwijn
Berend Luder
Eddy
Boer
Ria
Boerop-Lens
Petra van Grieken
Jan
Medenblik

Op de valreep probeerden we de drie cursisten voor Internet en Email nog
voor de zomerstop onder te brengen bij een andere groep, maar dit is helaas niet gelukt.
Nieuwe cursussen worden er dit seizoen niet meer georganiseerd. U zult
dus tot eind september, begin oktober geduld moeten hebben.
Maar... nieuwe aanmeldingen voor welke cursus dan ook worden met belangstelling tegemoet gezien.
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 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

1. Niemand anders dan de schepper ervan de logica
begrijpt.. 2. De taal waarmee computers met elkaar communiceren onbegrijpelijk is voor alle anderen. 3. Zelfs de
Een lerares Spaans probeerde aan
kleinste foutjes opgeslagen worden in het geheugen om
haar klas uit te leggen dat in het
later terug gehaald te kunnen worden.. 4. Je, zodra je
Spaans, in tegenstelling tot bijvooreen band opbouwt met een computer, je halve salaris
beeld het Engels, zelfstandig naamuitgeeft aan accessoires... Maar het wordt beter.....
woorden mannelijk of vrouwelijk zijn.
De groep meisjes echter, constateerde dat computers
'huis' bijvoorbeeld, is in het Spaans
mannelijk moesten zijn, want : 1. Voordat je iets met
vrouwelijk: la casa, 'potlood' daarentehem kunt doen, moet je hem aanzetten. 2. Bevatten veel
gen, is mannelijk: el lapiz.
Daarop vroeg één van de studenten: welk geslacht heeft gegevens, maar kunnen niet zelfstandig denken.. 3.
Worden geacht problemen op te lossen, maar meestal
'computer' ?
In plaats van direct een antwoord te geven, deelde de vormen ze zelf het probleem.. 4. Zodra je er één hebt,
lerares de klas in twee groepen, meisjes en jongens, en realiseer je je dat je, als je wat langer had gewacht, een
vroeg hen zelf te bepalen of 'computer' een mannelijk of beter model had kunnen hebben.
De meisjes hebben gewonnen !!! Het
vrouwelijk zelfstandig naamwoord was.
Elke groep moest vier redenen opgeven voor hun keuze. is "el ordenador"
De groep jongens besloot dat het woord 'computer' zon- Gelukkig voor ons, ijdele mannen, zit
er altijd nog een “Shutdown” knop op!
der twijfel een vrouwelijk woord was , omdat :
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Vrouwelijk of Mannelijk?

