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en begeleiding www.decvb.nl

Workshop aanmelden bij Windows 8.1
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
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Toegang voor niet leden 3 Euro
Zie de colofon voor data en de bijzonderheden
voor de komende bijeenkomsten

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

Voorwoord: het jaar van Windows 10?

Colofon

De maand januari van is al weer voorbij. Voor
2015 valt er op softwaregebied weer een hoop te
verwachten, onder meer de opvolger van Windows
Bijeenkomsten en Presentaties:
8.1. Ik heb net gelezen dat Microsoft had aangekondigd dat ze de meest recente versie officiële
7 februari 2015 met Workshop aanmelden bij Windows 8
versie van Windows 10 (Build 9926) voor het eerst
7 maart 2015 met Workshop Videobanden digitaliseren
ook in het Nederlands beschikbaar hebben ge11 april 2015 Let op! 1 week later met ??????
steld. Gebruikers van Windows 8.1, Windows 7 en
2 mei 2015 met Workshop Fotoboeken maken Albelli/Hema
Windows Phone 8.1, kunnen het eerste jaar na de
6 juni 2015 Laatste clubdag voor de vakantie
release van Windows 10 dan ook gratis upgraden
Clubdagen: van 10.00 - 15.00 uur
naar de nieuwste versie.
Toegang: Niet leden € 3,— (tot 16 jaar € 2,—)
Of straks de nieuwe versie vlekkeloos kan worden
op uw desktop of laptop zonder proInloopmiddagen en extra clubmiddagen geüpgraded
blemen is natuurlijk de vraag. Voor de nieuwe
dinsdag 17 februari 2015 van 13.30 tot 16.00 uur bij de ANBO daadwerkelijk verschijnt zullen in de tussentijd nog
wel wat verbeteringen en andere aanpassingen
in Nieuw-Vennep, Eugénie Prévinaireweg 63.
worden gemaakt. Het is natuurlijk wel aardig dat
ze de (eerste) Nederlandse versie ook hebben
gelanceerd. De komende tijd zal ik proberen een
en ander uit te testen in een virtuele omgeving.
Donderdag 12 maart aanvang 20.00 uur in t Trefpunt
Voor het geval u dit nog niet wist. Eén van de laptops is al met Windows 10 uitgerust dus kunt u
Het adres waar de overige bijeenkomsten plaatsvinden is:
gedurende de meetings achter in de zaal zelf al
Gebouw Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, Nieuw-Vennep
eens een kijkje kijken hoe Windows 10 er komt uit
Telefoon: 0252672476.
te zien! De beta releases verschijnen snel achter
Contributie: € 24,— per jaar, (tot 16 jaar: € 15,—),
elkaar dus hebben we niet altijd de laatste versie
erop staan.
met machtiging € 1,50 korting.
Zodra versie 10 officieel uitkomt zijn we voorneIBAN nummer: NL22 INGB 0000 5769 68, ten name van:
mens om ook nieuwe laptops aan te schaffen en
Computer Vereniging Bollenstreek
kunnen we ons gaan richten op het geven van
Kamer van Koophandel nummer: 40596213
nieuwe cursussen die op termijn zullen worden
gegeven.
CVB op Internet:
De Bolleboos verschijnt minimaal 9 maal per jaar, voor leden gratis

Jaarvergadering

http://www.deCVB.nl

Voorzitter:
Piet van Sprang, 0252674279, voorzitter@decvb.nl
Vicevoorzitter:
Andries Vermeulen, 0235642947, vicevoorzitter@decvb.nl
Penningmeester:
Nel van der Linden, 0638988445, penningmeester@decvb.nl
Secretaris:
Mieke Ebell, secretaris@decvb.nl
Public Relations:
Louis van den Bosch, 0235624002, publicrelations@decvb.nl

In november heb ik nog iets verteld over het gebruik van een N(etwork) A(ttached) S(torage). Een
moeilijke naam voor een kastje voor een geavanceerde externe opslag. Ik heb onlangs contact geDrukwerk/verspreiding:
had met iemand die bereid is om het voorjaar een
Mieke Ebell, secretaris@decvb.nl
workshop over de NAS te willen geven. Ik denk dat
Internetsite:
we hier ook een groep leden wellicht een (groot)
Ruth Spaargaren, webbeheerder@decvb.nl
plezier mee kunnen doen want ik heb gemerkt dat
Redactie Bolleboos:
hier wel belangstelling voor is. Zelf ben ik erg enAndries Vermeulen, 0235642947, redactie@decvb.nl
thousiast over een NAS en ontdek elke dag weer
nieuwe mogelijkheden. Mocht je vragen hebben
Voor ondersteuning bij hard– en software problemen
dan kan je ze natuurlijk altijd aan me stellen.
kunt u terecht bij de Helpdeskmedewerkers van de club:
Piet van Sprang en Andries Vermeulen
Wellicht tot ziens op de reguliere meeting van 7
(zie voor de E-mail adressen en telefoonnummers hierboven) februari en anders op de geplande computermiddag bij de ANBO, Eugénie Prévinaireweg 63 op
Bovenstaande adressen zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen
dinsdagmiddag 17 februari 2015. Zet ook alvast 12
van 19.00 tot 21.00 uur. Op andere, voor computeraars normalere
maart
in uw agenda want dan houden we weer de
tijden (meestal van 24.00 tot 06.00 uur) , zijn deze mensen alleen via
jaarvergadering.
E-mail te bereiken. Dit in verband met de huiselijke vrede!!
Louis van den Bosch
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Cursusinfo & Coordinatie:
Huub Vlaming, 0252518254, cursusinfo@decvb.nl

Workshop aanmelden bij Windows 8

van het wachtwoord als de computer even in slaap gevallen is, vaak als erg hinderlijk ondervonden en is dat
veelal de reden om maar een kort en eenvoudig wachtwoord te gebruiken.
Microsoft heeft daar min of meer een oplossing voor bedacht. Op uw eigen computer kunt u, als u eenmaal ingelogd bent met uw Microsoft Account en een sterk
wachtwoord, instellen dat u zich in het vervolg bij uw pc
wilt aanmelden met een viercijferige pincode. Het sterke
en moeilijke wachtwoord wordt door Windows 8.1 gekoppeld aan de door u gekozen pincode.

(Voor– en Nadelen gebruik Microsoft Account)

Voor het aanmelden bij uw eigen computer en het uit
slaapstand halen volstaat daarna het invoeren van de
door u gekozen pincode. Hoe dat kunt instellen zal ik u
ook in de workshop laten zien.

Hoewel ik vorige maand al uitgebreid ingegaan ben op
het aanmelden bij Windows 8.1 lijkt het mij zinnig om
daar met een workshop nog een extra aandacht aan te
besteden.
Tijdens de cursussen kom ik heel vaak tegen dat het
aanmelden niet met een echt Microsoft Account gebeurd, maar met het e-mailadres en het wachtwoord van
de eigen provider.
Dat kan, maar dan mist u wel de voordelen van het aanIn de workshop zal ik u ook laten zien hoe u andere emelden met een Microsoft Account.
mail accounts (uw eigen e-mail bijvoorbeeld) aan Outlook.com en aan de Mail-app kunt toevoegen. U zult zien
dat elk account gescheiden van elkaar beheerd worden.
Het is ook mogelijk om uw Windows 8.1 computer zonder wachtwoord te gebruiken door over te schakelen
naar een lokaal account. Het voordeel daarvan is dat u
bij het opstarten en uit slaapstand halen van de computer geen wachtwoord hoeft in te geven, maar het nadeel
hiervan is dat u zich elke keer met een Microsoft Account en wachtwoord moet aanmelden als u iets uit de
Store wilt downloaden of als u wilt Skypen of OneDrive
Als u zich direct met een Microsoft account bij Windows
wilt gebruiken.
8.1 aanmeldt, hebt u gelijk toegang tot Outlook.com en/
of de Mail-app van Microsoft, OneDrive, Skype en de
Microsoft Store.

Een niet onbelangrijk voordeel is ook dat als u zich op
een andere computer met uw Microsoft Account aanmeldt, al uw eigen instellingen en app’s, zoals uw mail,
documenten in OneDrive, uw contactpersonen, uw eigen
Skype instellingen etc. op die computer worden gesynchroniseerd. U werkt dan in feite in uw eigen vertrouwde
werkomgeving.

Hoewel ik daar zelf vroeger anders over dacht, ben ik er
nu van overtuigd dat de nadelen groter zijn dan het voordeel, zeker als gebruik wordt gemaakt van een pincode!.
Ik weet niet of het mij nog lukt om een Hand-out te maken, maar neem in ieder geval het clubblad van afgelopen januari mee, daar staat al het een en ander over
deze materie in en dan kunt u daar tijdens de workshop
voor u belangrijke aantekeningen bij plaatsen.

Heeft u tijdens de workshop of daarna vragen, schroom
Als u, net als ik een sterk wachtwoord gebruikt, om het dan niet en stel ze gelijk. En u weet……….
voor hackers en andere criminele geboefte zo moeilijk Domme vragen bestaan niet.
mogelijk te maken, wordt het steeds opnieuw intypen
Andries Vermeulen
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Workshops / Presentaties
Het is ons gebleken dat het het geven van Workshops /
Presentaties tijdens de clubdagen door veel leden gewaardeerd wordt. Er zullen echter ook clubdagen zijn,
waarop het geven van een Workshop / Presentatie niet
kan vanwege andere zaken die aandacht verdienen, zoals ondersteuning van leden met problemen of simpelweg wegens het ontbreken van een onderwerp dat zich
daarvoor leent. Door een gerichte vraag van een lid op
de afgelopen clubdag, heeft Albert Buschman zich bereid verklaart om een workshop te houden over het digitaliseren van videobanden. In de colofon heeft u kunnen
lezen dat die workshop gepland staat voor 7 maart en
dat voor 2 mei een workshop gepland staat over het maken / samenstellen van fotoboek(en) bij Albelli met een
zijstap naar de HEMA. Deze workshop zal door onze
secretaris Mieke Ebell worden verzorgd. Door omstandigheden kan het altijd voorkomen dat er een wijziging in
de geplande workshops c.q. de geplande data moet
plaatsvinden. Hou daarom altijd de colofon en de aankondiging op de website in de gaten. U komt dan niet
voor verrassingen te staan.

Heeft u zelf nog een idee voor een workshop of presentatie of bent u bereid om zelf in de toekomst een workshop of presentatie te geven, meldt u dan bij een van
onze bestuursleden. Als bestuur zullen we dan het idee
verder uitwerken en, indien u bereid bent zelf de workshop of presentatie te geven, u met raad en daad terzijde staan.
Het bestuur
Microsoft stopt standaard-ondersteuning Windows 7

ning betekent dat er geen nieuwe functies komen voor
het besturingssysteem, maar alleen de nodige. Je kunt
Windows 7 dus nog rustig tot 2020 gebruiken.
Toekomst
Microsoft wil zich voornamelijk richten op nieuwe besturingssystemen zoals Windows 8, en in de nabije toekomst ook Windows 10. Dat besturingssysteem komt
eind 2015 uit en wordt dan het belangrijkste OS van Microsoft.

Gratis upgraden naar Windows 10

Gebruikers van Windows 8.1, Windows 7 en Windows
Phone 8.1, kunnen na de release van Windows 10 gratis
upgraden naar de nieuwste versie. Dat heeft Microsoft
woensdagavond 21 januari 2015 bekendgemaakt.
De optie om gratis te upgraden geldt volgens verschillende bronnen enkel het eerste jaar; wie daarna nog wil
upgraden, zou wel moeten betalen. Er zijn echter ook
bronnen die beweren dat het ook mogelijk is om na het
eerste jaar gratis te kunnen updaten. Wij zullen u op de
hoogte houden als er dan wel betaald moet worden,
staat nog niet vast hoe hoog dat bedrag zal zijn. Microsoft heeft de prijzen van de nieuwste Windows-versie
nog niet bekendgemaakt. Overigens kunnen ook Windows 8-gebruikers gratis upgraden naar Windows 10, al
zullen ze daarvoor wel eerst moeten upgraden naar Windows 8.1.
Microsoft deed de gratis opwaardeermogelijkheid uit de
doeken tijdens het Windows 10-event. Tijdens dat evenement maakte het softwarebedrijf ook bekend dat 1,7
miljoen mensen de kans hebben aangegrepen om de
nieuwste Windows-versie te testen. In totaal zou een
previewversie van Windows 10 3 miljoen keer getest zijn.
Windows 10 komt zowel uit voor de pc als voor tablets
en smartphones, waarmee voor consumenten het onderscheid tussen Windows en Windows Phone verdwijnt,
hoewel er visueel waarschijnlijk nog steeds forse verschillen zullen zijn.

Windows 7 is nu echt aan het eind van zijn levensduur.
Microsoft is namelijk gestopt met de standaard ondersteuning van het besturingssysteem en geeft Windows 7
alleen nog maar 'extra' ondersteuning. Microsoft gaat
zich nu vooral richten op Windows 8 en Windows 10.
Voorlopig is er nog niets aan de hand, want Windows 7
krijgt nog steeds beveiligingsupdates. 'Extra' ondersteuDe Bolleboos februari 2015 pagina 4

Bijlagen vanuit Outlook.com opslaan in OneDrive

box met slechts een paar tikken.

Microsoft lijkt het voor Outlook.com-gebruikers mogelijk
te willen maken om hun e-mailbijlages direct op te slaan
in OneDrive. Deze functionaliteit zou momenteel worden
getest: verscheidene gebruikers meldden de nieuwe feature te hebben gekregen.
Outlook werkt samen met Microsoft Exchange, Office
Dat meldt Neowin, die ook afbeeldingen in handen heeft 365, Outlook.com, iCloud, Gmail en Yahoo Mail.
gekregen van de nieuwe mogelijkheden in Outlook.com.
Op: http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/outlook/
Op de plaatjes is te zien dat er een optie is bijgekomen to-go vindt u uitleg over het instellen van deze Outlook
om e-mailbijlages in OneDrive op te slaan in plaats van app, zodat u op al uw apparaten dezelfde mail heeft
te openen of te downloaden.
staan en kunt beheren.
In zijn Element
Scholieren tijdens de scheikundeles, chemiestudenten
en geïnteresseerden in de wereld van atomen en moleculen, allemaal kunnen ze een duidelijker inzicht krijgen
in deze materie en dat dankzij de modellen die zij met
deze app heel eenvoudig kunnen maken.
Moest je in het verleden nog met bolletjes, staafjes en
wat niet meer zij de modellen zelf in elkaar knutselen (je
moest de MUKO (Meer Uitgebreid Kleuter Onderwijs)
wel
gehad hebben om dat voor elkaar te krijgen, maar
Het lijkt erop dat een selecte groep testers de functionalitegenwoordig
maken we ze digitaal.
teit heeft gekregen: lang niet alle Outlook.comgebruikers kunnen nu direct e-mailbijlagen opslaan in
OneDrive. Omdat Microsoft zelf nog niets heeft gezegd Er is hiervoor professionele, maar erg dure software voor
over zijn plannen, is onduidelijk of en wanneer de nieu- aan te schaffen, maar het kan ook gratis met Avogadro.
we feature uitkomt voor iedereen. Het is echter wel aan- Met dit programmatje kunt u de ingewikkeldste molecuulnemelijk dat op termijn alle gebruikers de mogelijkheid modellen maken, waarbij het programma de ruimtelijke
krijgen, aangezien Microsoft al langer bezig is om zijn structuren zelf kan optimaliseren. De zo gemaakte modellen kunt u als afbeelding opslaan en eventueel exporcloudopslagdienst in andere producten te integreren.
teren naar POV-Ray om 3D computergraphics en animaOneDrive kan al automatisch bestanden opslaan die zijn ties te maken.
gemaakt in Office, zoals Word-, Excel- of PowerPointbestanden. De opslagdienst synchroniseert ook automatisch nieuwe versies van documenten en toont een versiehistorie.

Tips, Trucs & App’s
Microsoft Outlook app voor iPhone en iPad
Outlook is een gratis e-mail app die je helpt
om meer gedaan te krijgen vanaf elke locatie
met een uniforme weergave van uw e-mail,
agenda, contactpersonen en bijlagen. Outlook oppervlakken automatisch uw belangrijkste boodschappen voor al uw e-mailaccounts. Swipe om snel te verwijderen, archiveren of te plannen berichten die u wilt later Het is wel een Engelstalig programma: Avogadro-1.1.1behandelen. Bekijk eenvoudig uw agenda, delen be- win32.exe te downloaden van: http://avogadro.cc/wiki/
schikbare tijden, en vergaderingen plannen. En bevestig Main_Page.
bestanden van uw e-mail, Microsoft OneDrive, of DropAndries Vermeulen
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In gesprek met…..

Vraag & Antwoord

Ine van Nieuwenhuyzen
De afgelopen maand heb ik weer aardig wat vragen geIne woont in Hoofddorp en is kregen waarbij uiteenlopende computer problemen de
CVB-lid vanaf mei 2004
revue passeerden. Een bloemlezing daarvan vindt u in
deze rubriek terug.
Wat wil je over jezelf vertelZoals in vorige maand hier al bekend maakte stop ik in
len?
Ik ben al weer 50 jaar getrouwd maart met het redactiewerk, maar kunt u al uw vragen
en problemen, zolang ze maar over computers en dermet Mels.
gelijke gaan, aan mij voorleggen door te mailen naar:
Wat is of was je werk?
vicevoorzitter@decvb.nl .
Ik ben begonnen bij Shell, daar heb ik 15 jaar gewerkt.
Vervolgens heb ik 15 jaar gewerkt in Voorschoten bij Ik zal dan ook mijn best blijven doen om u met raad en
daad terzijde te staan en, hoe gek het misschien in uw
goud- en zilverfabriek Van Kempen & Begeer.
oren ook klinkt, ik leer er regelmatig ook nog iets van.
Daarna 15 jaar als medewerkster van het Electronics En u weet, mijn credo is:
laboratorium van Fokker.
Domme vragen bestaan niet, alleen domme antwoorden
en die probeer ik zo veel mogelijk te voorkomen.
Na een 45-jarig arbeidzaam leven geniet ik nu met volle
Zelf ben ik de afgelopen dagen op een van mijn Winteugen van mijn verdiende pensioen.
dows 8.1 computers tegen een ernstige besmetting met
Wanneer ben je voor het eerst zelf met de computer malware aan gelopen. De digitale criminelen gaan
steeds geniepiger en geavanceerder te werk waardoor
gaan werken?
Toen ik bij Fokker werkte ben ik begonnen met kleine het voorkomen van een besmetting steeds lastiger
wordt. En, hoewel ik nu met een bootable Linux CD met
programmaatjes.
anti virus en anti spyware software aan het proberen ben
Zo’n 15 jaar geleden hoorde je regelmatig op de radio om de schade beperkt te houden, vrees ik toch dat alen televisie “kijk op www . . . enz.“, dus zei Mels, laten leen een volledige nieuwe installatie het probleem afwe ook maar een computer aanschaffen, straks kun je doende kan tackelen.
Uw redacteur
niet meer bellen. Dat hebben we gedaan.
Vraag: Goede middag Andries,
Alsnog de beste wensen voor 2015. Mijn zoon heeft enkele problemen met zijn laptop Samsung RC 530. Wellicht heb jij enkele suggesties wat te doen?
 opstarten laptop duurt zeer lang: is er een manier om
dit opstartproces sneller te laten verlopen.
Wat is je favoriete vakantieland?

hij kan al enige tijd geen back-up meer maken, waar
Wij gaan elk jaar 3 maanden naar Kroatië en ook daar
zou hij naar moeten kijken?
wordt veel gefietst.
 onlangs kon de computer de usb-stick niet lezen, terwijl hij deze altijd gebruikt?
Ik zou bijna zeggen dat we in Europa overal geweest
Mocht
je specifiekere informatie willen, dan hoor ik dat
zijn. We genieten van ons pensioen en trekken er sagraag. Met vriendelijke groeten, Caroline
men veel op uit.
Wat zijn je hobby’s?
Ik tennis samen met een gezellig groepje, zowel ’s zomers als in de winter. Die bezigheid houd je lekker fit.
Verder fietsen we graag, vooral in de vakantie.

Antwoord: Beste Caroline,
Wat is je favoriete film* / muziek* / boek*?
Ik las vanmorgen net jouw mailtje, want hij was in de
Eigenlijk heb ik geen tijd, maar ook geen geduld om map ongewenste e-mail terecht gekomen. De symptoboeken te lezen.
men die je beschrijft kunnen velerlei oorzaken hebben
en een van de mogelijkheden is een besmetting met
Wel kan ik me heerlijk verdiepen in tijdschriften met inte- malware (een soort virus).
ressante artikelen. We luisteren graag naar muziek, bijvoorbeeld Andre Rieu.
Wil je nog iets extra’s zeggen?
Ik wil je bedanken voor dit gezellige gesprek. We komen
graag naar de computerclub en zijn blij met de contacten
en de hulp die we ontvangen als dit nodig is.
Ine, dank je wel voor dit gesprek. Wij vinden het ook
fijn dat jullie de club zo waarderen.
Jij en Mels zijn samen een voorbeeld van genieten
van alles wat op jullie pad komt en daardoor is leeftijd niet belangrijk.
MJR
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(Vervolg op pagina 7)

(Vervolg van pagina 6)

Je kunt op deze site: https://www.malwarebytes.org/mwb Als je met links op de Startknop
klikt of op het
-download/ de gratis versie van Anti-Malwarebytes
downloaden en na installatie op de pc van je zoon hem
toetsenbord op de Windows logo-toets
, dan kom
de pc laten scannen.
je op het tegeltjesscherm. Type dan (zonder iets anders
Mogelijk dat die het een en ander vindt aan Malware. te doen) het woordje herstel in.
Die kun je dan in quarantaine zetten. Zijn er daarna nog
Als je dan even wacht, ziet je aan de rechterkant, vlak
problemen, mail me dan en dan kan ik verder kijken.
onder het zoekvenster waarin het woordje herstel staat,
Groeten en succes, Andries
Reactie: Goede middag Andries,
Hartelijk dank voor je reactie. Hij gaat ermee aan de
slag. Even aanzien hoe het verloop is, lukt het niet dan
meldt ik mij weer. Met vriendelijke groeten, Caroline

Een herstelstation maken staan
.
Klik daar met links op en bevestig dat het programma
onderdeel wijzigingen mag aanbrengen en volg verder
de aanwijzingen op etc.

Vraag: Hallo Andries,
Je zegt altijd domme vragen bestaan niet, maar ik heb
nu toch een vraag waarvan het antwoord waarschijnlijk
heel voor de hand ligt, maar die ik toch niet kan oplossen.
Ik heb een word document gemaakt, dat opgeslagen in
mijn documenten.
Ik wil graag datzelfde document ook opslaan onder een
andere naam, en ik weet niet beter dat dat ooit kon met
de opdracht opslaan als.
Deze opdracht kan ik echter niet meer vinden onder
start, en de ? van word helpt me ook niet echt verder.
Misschien dat ik niet goed lees.
Maar misschien kun je mij het in eenvoudige bewoordingen uitleggen hoe dat moet/kan.
Bij voorbaat mijn dank, Groet, Jacqueline
Antwoord: Beste Jacqueline,
Ik neem aan dat je Microsoft Office Word gebruikt en
dan is het maar net welke verzie. In verzie 2007 moet je
links boven op de gekleurde ronde Office knop klikken
en in verzie 2010 op de knop Bestand, ook links boven.
Als je dat doet, zie je vanzelf weer de opties Opslaan en
Opslaan Als..

Het moet je dan wel lukken want zo moeilijk is het niet.
Zo'n USB herstelstation is overigens nodig om een Windows 8.1 computer überhaupt te kunnen herstellen na
een crash, want alleen met zo’n USB herstelstation kun
je naar de geavanceerde opstartopties.

Succes, Andries

Anders is het na een crash uithuilen en opnieuw beginReactie: Beste Andries.
nen.
Dank je wel. Het is gelukt…… Ik wist dat het eenvoudig
P.S: Je kan ook een programma als Acronis True Image
zou zijn, maar nu weet ik ook hoe eenvoudig.
(een soort back-up) gebruiken om een exact kopie van
Groet, Jacqueline
de hele harde schijf te maken op een of meerdere DVD’s
Vraag: Hallo Andries
Even een vraag. Hoe kan ik een systeemback-up van
Windows 8.1 maken. Dit ingeval het systeem is gecrashte en ik e.e.a. weer terug kan plaatsen. Kan dat op een
cd/dvd, in de cloud of een USB stick
Alvast dank voor de moeite. Hartelijke groet, Joop
(Vervolg op pagina 8)

Antwoord: Hai Joop,
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Wij feliciteren de jarigen van
februari

Cursussen 2014 – 2015
De tweede Bol van 2015 ligt voor u en ik hoop dat er weer volop inspiratie
uit te halen valt. De winter laat nog op zich wachten.
Wellicht kijkt een aantal van jullie uit naar de verlossende woorden ”Iet
giet oan”… Dat moet dan wel slaan op het doorgaan van de Elfstedentocht, zou je denken, maar die zit er voorlopig, dacht ik zo, niet in.

1‐2 Heleen
2‐2 René
3‐2 Peter
4‐2 Mark
4‐2 Piet
4‐2 Piet
7‐2 Willy
7‐2 Jaap
7‐2 Ans
9‐2 Bert
13‐2 Bep
18‐2 Hans
18‐2 Hans
19‐2 Jelly
19‐2 Ton
20‐2 Kees
22‐2 Bert
23‐2 Klaas
23‐2 Guus
24‐2 Peter
25‐2 A.
26‐2 Albert

Hendriks
van 't Wout
van der Zwet
de Koter
van der Pluijm
van Sprang
Suijker
Hoogkamer
Griekspoor
van Workum
Muller‐van 't Zelfde
de Boer
Viool
Popkema
Ho amp
van Egmond
Stortenbeker
Barten
Braam
Meijs
Reijerkerk
Bakker

Zou het dan slaan op het doorgaan van een cursus Windows 8.1? Dat
zou wel zo maar kunnen!! We zitten te wachten op nog een paar aanmeldingen om te kunnen beginnen, want met een iets groter aantal aanmeldingen lopen we minder kans dat door een aantal “niet-kunners” een en
ander toch niet door kan gaan.
We hopen dat er dan toch voldoende leden overblijven om te kunnen beginnen.
Andries staat al bijna in de startblokken… Dus, aarzel niet, en laat je op de
lijst zetten. We dachten te kunnen starten in de tweede helft van februari.
Voor het seizoen 2014-2015 kan ingeschreven worden voor de cursussen:






Windows 8 voor iedereen (6 dagdelen of avonden) € 75,00
Windows 7 voor beginners (6 dagdelen of avonden) € 75,00
Windows Vista voor beginners (6 dagdelen of avonden) € 75,00
Word voor beginners (5 dagdelen of avonden) € 67,50
Internet en Email (6 dagdelen of avonden) € 75,00

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!
Soms wordt er een beknopte handleiding gebruikt, die u bij de cursusleiding kunt aanschaffen.

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

Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Huub Vlaming, tel 0252-518254
e-mail: cursusinfo@decvb.nl
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die je dan na een eventuele crash terug kunt zetten.

Wel moet je zo’n image steeds bijwerken of vernieuwen
om geen actuele wijzigingen op je computer te missen.
Succes, Andries Vermeulen

Overlijdensberichten
Het bestuur heeft bericht ontvangen dat op 19 januari
2015 ons lid Gerrit Jan Lamfers is overleden. Gerrit
was sedert 16-11-2010 lid van onze vereniging.
Namens de vereniging heeft
onze secretaris zijn familie en
naasten veel sterkte toegewenst met dit verlies.
Het bestuur
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