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De komende clubdag is op

NiVeSoft

7 juni 2014

Computers

van 10.00 uur tot 15.00 uur

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
Dotterbloemstraat 41
2153 ES Nieuw Vennep
Telefoon: 0252–674279
E-mail info@nivesoft.nl
Info www.nivesoft.nl of www.bto.eu
Voor info van de computerclub voor uw lessen
en begeleiding www.decvb.nl

geen presentatie

de helpdesk is voor de laatste
keer voor de vakantie in volle
sterkte aanwezig

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.

Zie de colofon voor data en de bijzonderheden
voor de komende bijeenkomsten

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:
Voorwoord: het voortbestaan van de Bolleboos
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Gratis Parkeren
Neem uw vrienden, buren en kennissen mee
en laat ze kennismaken met de CVB!

Voorwoord: het voortbestaan van de Bolleboos

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

Bijeenkomsten en Presentaties:
7 juni 2014 Geen Presentatie i.v.m. voorbereiding vakantie!
30 augustus 2014 met Open dag
4 oktober 2014 met ??????
1 november 2014 met ??????
6 december 2014 met Sinterklaas & Zwarte Piet ??????
3 januari 2015 met Nieuwjaarsreceptie
Clubdagen: van 10.00 - 15.00 uur
Toegang: Niet leden € 3,— (tot 16 jaar € 2,—)

Inloopmiddagen en extra clubmiddagen
Worden na het zomerreces bekend gemaakt

Het adres waar de overige bijeenkomsten plaatsvinden is:
Gebouw Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, Nieuw-Vennep
Telefoon: 0252672476.
Contributie: € 24,— per jaar, (tot 16 jaar: € 15,—),
met machtiging € 1,50 korting.
IBAN nummer: NL22 INGB 0000 5769 68, ten name van:
Computer Vereniging Bollenstreek
Kamer van Koophandel nummer: 40596213
CVB op Internet:

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
Cursusinfo & Coordinatie:
Huub Vlaming, 0252518254, cursusinfo@decvb.nl
Drukwerk/verspreiding:
Mieke Ebell, secretaris@decvb.nl
Internetsite:
Ruth Spaargaren, webbeheerder@decvb.nl
Redactie Bolleboos:
Andries Vermeulen, 0235642947, redactie@decvb.nl
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)

Lang hebben wij als Bestuur er naar uitgekeken
maar het mag de overige bestuursleden behagen
dat De CVB een Secretaris rijker is geworden! Zoals jullie wellicht weten is dat Mieke Ebell geworden die op de Bestuursvergadering van 6 mei voor
de eerste keer aanwezig was. Ook Mieke was van
mening dat als de leden niet iets extra willen doen
voor de club er steeds meer werkzaamheden op
het bordje van de bestaande bestuursleden zouden komen. Daarom van harte welkom Mieke! We
hopen je nog lang in ons midden te houden.
Helaas hebben we ook tijdens de vergadering vernomen dat onze Bolleboos redacteur Andries Vermeulen heeft aangekondigd volgend jaar maart te
gaan stoppen met de opmaak van de Bolleboos.
Voor de aanwezige leden kwam dit toch wel onverwacht aan en hebben we zitten te filosoferen hoe
dan verder. Gelukkig is het nog niet zo ver maar
we zijn nu druk in de weer hoe we dat gaan opvangen. Willen wij dat de Bolleboos blijft bestaan dan
roepen we ook uw hulp op om na te gaan denken
of u bereid bent om mee te werken aan de Redactie van de Bolleboos. Heeft u een goed idee dan
horen we het heel graag. Als het u op het lijf is geschreven om stukjes te schrijven en dit te plaatsen
in de Bol dan heel graag. Enfin alle mogelijkheden
staan nog open maar dat we door te willen gaan
met de Bol staat vast en hopen we hulp te krijgen
uit (onverwachte ?) hoek. Uw inbreng zal zeker
worden gewaardeerd. Laat daarom wat van u horen a.u.b.
Wij hebben gemerkt dat het erg op prijs wordt gesteld om meer computerhulp te bieden tijdens de
meeting. Op de afgelopen meeting van mei hebben Andries, Piet en ondergetekende veel hulp
geboden op laptops en een enkele desktop van de
leden wat erg op prijs werd gesteld. Als we dat
willen doorzetten gaat dat uiteraard ten koste van
een eventuele presentatie. Voor het aankomende
seizoen overwegen we dan ook om het om en om
te gaan doen, dus de ene maand een presentatie
en op de andere bijeenkomst hulp in de zaal bieden voor het oplossen van problemen.
Dan nog even iets heel anders. In maart heb ik 10
zonnepanelen op mijn dak laten plaatsen in de
hoop om mijn vaste lasten naar beneden te brengen. Sindsdien zijn er veel zonuren geweest en
heb ik nu al veel energie terug geleverd aan de
netbeheerder waardoor mijn netto verbruik drastisch is teruggebracht. Gelijk slimme meters door
de netbeheerders (gratis) laten plaatsen. Leuke
bijkomstigheid is dat ik dit nu goed in kaart kan
brengen wat ik verbruik en wat ik terug lever maar
ook kan zien waar sluimerverbruik is. Dit heb me
nooit gerealiseerd en kan het dagelijks simpel zien
op www.slimmemeters.nl en via een speciale app
op mijn smartphone kan ik real-time zien wat het
rendement is.

Bovenstaande adressen zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen
Heb je ook belangstelling laat het me dan even
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 weten. Ik kan je eventueel adviseren. De investering en kosten vallen sinds kort erg mee.
E-mail te bereiken. Dit in verband met de huiselijke vrede!!

Louis van den Bosch
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Windows 8 herstellen

door te gaan naar Windows 8.1, om problemen op te
lossen of de pc uit te zetten.

Was het in Windows 7 en eerdere versies mogelijk om Kies de optie om problemen op te lossen. U komt dan in
Windows middels de F8 functietoets in de speciale her- een nieuw venster waarin u er voor kunt kiezen:
stelmodus op te starten, die mogelijkheid ontbreekt in om de PC te vernieuwen. Deze optie kiest u als uw
pc niet naar behoren werkt. Uw eigen bestanden
Windows 8.
e,d, blijven hierbij behouden.
Windows 8 start met de huidige, veel snellere computers voor Fabrieksherstel. Deze optie kiest u pas als u
zo snel op dat de tijd ontbreekt om überhaupt nog op F8
alle andere mogelijkheden heeft geprobeerd en u op
te drukken. Windows 8 maakt daarvoor in de plaats gegeen enkele manier uw pc kunt opstarten. Hierbij
bruik van een veel uitgebreidere en geavanceerde hergaan al uw eigen bestanden, e-mails en instellingen
stelmodus die, zolang Windows 8 nog werkt, handmatig
verloren. Raadpleeg in dergelijk geval eerst nog het
kan worden opgestart en die, als Windows 8 niet meer
hulpteam van de Computerclub, want die heeft vaak
normaal opstart, ook opgestart kan worden vanaf een
nog alternatieve methoden om uw eigen bestanden,
herstelmedia.
e-mails en dergelijke veilig te stellen.
Heeft u bij uw computer een originele Windows 8.1 in- voor Geavanceerde opties. Hierbij komt u in een
nieuw venster waarin u 5 geavanceerde opties ter
stallatieschijf gekregen, dan kunt u die, indien nodig ook
beschikking staan om uw pc te herstellen.
als herstelmedia gebruiken.
Heeft u een laptop, dan zal de installatie software op een 1. Systeemherstel. Hiermee kunt u Windows herstellen
aparte partitie op de harde schijf staan en is het raadmet een herstelpunt dat eerder op uw computer is
zaam om een herstelmedia op een USB geheugenstick
opgeslagen.
aan te maken.
2. Herstellen met Installatiekopie. Hiermee kunt u Windows herstellen met een eerder gemaakte systeemOm een herstelmedia te maken typt u in het startscherm
installatiekopie.
herstel in en klikt u op Een herstelstation maken.
3. Opstartherstel. Hiermee kunt u problemen oplossen
deie ervoor zorgen dat Windows niet kan worden
opgestart (geladen).
4. Opdrachtpromt. Hiermee komen geavanceerde probleemoplossingen beschikbaar voor ervaren gebruikers. Gewonen gebruikers raad ik af deze optie te
gebruiken, omdat je goed moet weten wat je doet.
5. Opstartinstelingen. Hiermee krijgt u de mogelijkheid
om de computer opnieuw op te starten in:
 een lage resolutie;
 de fout opsporingsmodus;
 de logboekregistratie in te schakelen;
 de veilige modus;
 de controle van de stuurprogramma handtekeVolg eenvoudig de aanwijzingen op, maar bedenk wel
ning uit te schakelen;
dat u voor een 32 bits computer een 32 bits herstelme het automatisch opnieuw opstarten na een sysdia nodig heeft en voor een 64 bits een 64 bits herstelteemfout uit te schakelen.
media.
Het USB stickje moet minimaal 256 MB groot zijn en
bedenk wel dat het stickje opnieuw geformatteerd wordt
en alles wat er op staat verloren gaat. Het stickje kunt u
niet meer voor andere zaken gebruiken.
Indien nodig, moet u in het BIOS instellen dat u vanaf
een USB stickje of vanaf de DVD wilt opstarten.
Na het opstarten vanaf een herstelmedia krijgt u toegang
tot een venster met meerdere opstartmogelijkheden.
Sommige van deze opties, waaronder de veilige modus,
leiden ertoe dat Windows alleen met de absoluut noodzakelijke programma’s wordt opgestart. Andere opties
leiden ertoe dat Windows wordt opgestart met geavanceerde functies (die normaal gesproken zijn bedoeld
voor systeembeheerders en ICT-professionals).
Opmerking:
Als u Bitlocker gebruikt, moet u de toepassing onderbreken voordat u de opstartinstellingen van Windows kunt
weergeven. Als u Windows 8.1 RT gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd de herstelsleutel voor apparaat versleuAls eerste krijgt u een venster waarin u kunt kiezen om
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Open Word en gebruik de toetsencombinatie Ctr+Shift+F
teling in te voeren om de opstartinstellingen te kunnen om het dialoogvenster voor het lettertype te openen.
weergeven.
(Vervolg van pagina 3)

Werkt Windows nog dan kunt u via de Toolbar, Instellingen en PC-instellingen wijzigen klikken op het onderdeel Bijwerken en herstellen.

Als er enkele dingen niet naar behoren werken, kunt u
kiezen voor Aan de slag, daarmee kunt u uw computer
herstellen zonder dat het invloed heeft op uw bestanden
en Apps (die blijven behouden).
Heeft u wat ernstiger problemen dan kunt u via Nu opnieuw opstarten, de Geavanceerde opties voor systeemherstel openen en daarmee uw computer proberen te
herstellen. Zoals al eerder opgemerkt zijn een deel van
die opties bestemd om door systeembeheerders en ICTprofessionals te worden gebruikt. Het hulpteam van de
computerclub kan u daarover van advies dienen.

Stel het door u gewenste lettertype en puntgrootte in en
klik links onder op de knop Als standaard instellen. Let
er op dat u in het volgend venstertje de 2e optie kiest en
die keuze bevestigd met OK,

Is uw Windows 8.1 zo ernstig ontregeld dat niets meer
helpt, dan rest niets anders dan uw computer opnieuw te
installeren. Het hulpteam van uw club heeft de kennis en
ervaring om eerst uw eigen bestanden, e-mails en dergelijke veilig te stellen, zodat niet alles verloren gaat.
Heeft u een originele installatieschijf, dan kunt u daarmee dezelfde geavanceerde hersteloptie openen en op
dezelfde wijze toepassen.
Buiten het standaard lettertype Calabri, heeft Word ook
Als laatste nog een wijze raad: Bezint eer gij begint of de onhebbelijkheid om extra witruimte tussen de regels
wel, denk goed na wat u doet want voor u het weet bent te gebruiken.
u door een verkeerde keuze alsnog alles kwijt. Het hulp- In Office 2007 en 2010 is dat 1,5 regel en in Office 2013
team is er niet voor niets.
8 punten extra. Ook dit is vrij eenvoudig aan te passen.
Andries Vermeulen

Microsoft Office Word

Klik in Word in het onderdeel Alinea op het pijltje on het
dialoogvenster Alinea te openen.

Het standaard sjabloon van Word Normal.dotx heeft een
aantal instellingen waar wij in Nederland niet heel erg
tevreden zijn.
Zo is in de oudere versies standaard het lettertype Times
New Roman met een puntgrootte van 11 en in de nieuwere versies het lettertype Calabri met een puntgrootte
van 11 als standaard ingesteld.
Maar als u liever altijd van gebruik wilt maken van een
ander lettertype, bijvoorbeeld Arial met een puntgrootte
van 10 dan is het vervelend als u elke keer dat u een Wijzig de instellingen zoals in de afbeelding op de paginieuw document wilt gaan maken dat eerst moet aan- na hiernaast en klik ook hier op de knop Als standaard
instellen.
passen.
e
Het is in Office 2010 en 2013 echter heel eenvoudig om Kies weer voor de 2 optie en bevestig de wijzigingen
met OK.
uw eigen voorkeuren vast te leggen.

(Vervolg op pagina 5)
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keer naar het vorige invoerveld terug kunt gaan.
Zo is het ook niet nodig om voor het zoeken naar een
bepaald programma of bestand eerst naar de zoekfunctie te gaan. In het tegeltjesscherm van Windows 8.1 kun
je direct beginnen met het intypen van de eerste letters
van hetgeen u zoekt. Bent u op het Bureaublad bezig,
dan kunt u de zoekfunctie eenvoudig openen door de
toetsencombinatie
Windowstoets+S. In Windows 7 en Vista
hoeft u alleen de Windowstoets in te drukken en kunt u
ook gelijk intypen wat u zoekt.
Het volstaat meestal om alleen
de eerste paar letter van hetgeen u zoekt, in te typen. Wilt u
b.v. Paint (het tekenprogramma
van Windows) openen, dan
hoeft u alleen de eerste drie
letters in te typen.
Een andere handige toetscombinatie is Alt+F4. Hiermee
kunt u een geopend en actief programma beëindigen.
Een minder bekende toetscombinatie is Ctrl+F4. Hiermee sluit u alleen het actieve document af. Stel dat u in
Word 2 documenten heeft geopend. Met Alt+F4 sluit je
beide documenten en het programma Word in een keer
Als u zelf andere voorkeuren heeft kunt u die natuurlijk af en met Ctrl+F4 sluit je alleen het document af dat acook kiezen en toepassen. U hoeft dan niet, zoals veel tief is.
gebruikers nog doen, uw voorkeuren elke keer opnieuw Gebruikers van Windows 8.1 kunnen ook veel baat hebin te stellen.
ben bij het gebruik van Alt+F4. Als je de computer wilt
Andries Vermeulen afsluiten en er staat Bijwerken en Afsluiten i.p.v. alleen

Toetscombinaties

Afsluiten, gebruik dan Alt+F4 en kies voor Afsluiten. Je
hoeft dan geen lange tijd te wachten tot alle updates geïnstalleerd zijn en de computer bijgewerkt is.

Wat meer bedreven computer gebruikers gebruiken vaker speciale toetscombinaties dan de muis om iets te
doen. Daardoor wordt ook vaak gesproken over
“sneltoetsen”, waarmee wordt aangegeven dat die sneller werken dan de muis. Voor het gebruiken van de muis
om een bepaalde opdracht uit te voeren of een bepaalde
handeling te verrichten moet je immers eerst kijken waar
je muis ligt, die dan vervolgens naar de juiste plek bewegen en dan ook nog eens de
linker- of rechtermuisknop
indrukken om de opdracht
Nog een paar handige sneltoetsen zijn: F1 om de helpdoor de computer af te laten
functie op te roepen. Ctrl+P om af te drukken, Ctrl+Z om
handelen.
de laatste actie(s) ongedaan te maken, Delete of DelDe bekendste toetscombinaties zijn toets om een geselecteerd item te verwijderen en
Ctrl+C (kopiëren), Ctrl+X (knippen) en Shift+Delete om een geselecteerd item definitief van de
Ctrl+V (plakken). Deze sneltoetsen wer- computer te verwijderen (komt dan niet in de Prullenbak
ken niet alleen in de Verkenner, maar ook terecht, maar verdwijnt gelijk naar Rijzenhout).
in tekstdocumenten en andere programDit is maar een hele kleine selectie van alle sneltoetsen
ma’s.
of toetscombinaties die er zijn. Als u in Windows of een
Zo zijn er nog een aantal toetscombinaties die iedereen programma werkt en u opent in de menubalk een menu
eigenlijk zou moeten kennen. Zo leidt de Windows- of u wijst in het lint van een programma een functie aan,
toets+D altijd naar het Bureaublad en met Ctrl+F wordt dat staat daar indien van toepassing ook de toetscombide zoekfunctie van Windows of het programma waar je natie bij waarmee u dezelfde handeling kunt verrichten.
mee werkt geactiveerd. In Microsoft Word kun je dan Als u daar op let, dan krijgt u na verloop van tijd de
zoeken naar een stukje tekst in een document en in een meest gebruikte toetsencombinaties vanzelf onder de
geopende Browser kun je op de webpagina zoeken.
knie.
Vul je op Internet of elders een formulier in, dan kun je Voor meer toetscombinaties c.q. sneltoetsen kunt u ook
met de Tab-toets telkens doorspringen naar het volgen- kijken op: http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/
de invoerveld. Maar velen weten niet dat je met de keyboard-shortcuts#keyboard-shortcuts=windows-8
toetscombinatie Shift+Tab de functie omkeert en elke
Andries Vermeulen
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Wat houdt dat in.
Alle klanten van de Rabobank Regio Schiphol mogen
hun stemmen uitbrengen op een deelnemende vereniging of stichting. Dat kunt u doen van 1 juni tot 10 september 2014.

Vraag: goede morgen,
Paniek, per ongeluk ik heb in mijn outlook de hele map
ongelezen berichten verwijderd, in een poging alleen
een bericht te verwijderen. In favoriete mappen blijft nu
alleen verzonden berichten over, ook postvak in is daar
verdwenen.
Dit bericht schrijf ik dan ook via mijn web mail, want door
een berichtje aan mezelf te sturen, blijkt dat ik dus nieuwe berichten niet meer kan zien binnen komen. Wat nu?
hopelijk heeft een van jullie een oplossing.
met vriendelijke groet, Jacqueline Wolfrram

Ieder lid van de bank mag 5 stemmen uitbrengen, doch
slechts een stem per gekozen vereniging.
Per stem ontvangt de gekozen vereniging of stichting
€ 5,00 vanuit het Rabobank Regio Schiphol Coöperatiefonds.

Antwoord: Beste Jacqueline,
Tijdens de installatie van Outlook worden de bestanden
Scanpst.exe en Scvanost.exe geïnstalleerd in de map
station:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12 (of
hoger nummer).

Bloeiende Ledenbank Actie 2014
van de Rabobank regio Schiphol
Onze Computer Vereniging is uitgenodigd mee te doen
aan de deze actie.

Bent u lid van de Rabobank Regio Schiphol, dan ontvangt u begin juni een bericht met daarin uw inlogcode
om te stemmen. Bent u nog geen lid, overweeg dan om
lid te worden.

Met Scanpst.exe kun je het Postvak In op fouten controleren. Mogelijk dat je daarmee jouw probleem kunt oplossen want ook eerder verwijderde mappen worden
weer (tijdelijk) zichtbaar gemaakt en kun je dan behouSteun ons met uw stem, want voor elke stem ontvangen den. Anders kun je ook nog Scanost.exe proberen. Wel
wij 5 Euro. Hoe meer stemmen hoe meer donatie wij er even met rechts op klikken en dan ervoor kiezen om
krijgen! Maximaal kan de donatie oplopen tot € 2000,00 het als administrateur uit te voeren.
per vereniging of stichting.
Start de tool, blader naar het zojuist beschadigde PSTSTEUN De Computer Vereniging Bollenstreek / Haar- bestand en klik op Starten. Na enige tijd vraagt
SCANPST een back-up van het te repareren bestand te
lemmermeer door op ons te stemmen.
maken (met de extensie .BAK op dezelfde locatie als het
Laat uw stem dus gelden in de Bloeiende Ledenbank origineel) voordat deze definitief wordt overschreven met
Actie 2014 en steun de CVB!
het herstelde bestand. Het herstelde bestand kan vervolPiet van Sprang, voorzitter gens weer probleemloos door Outlook worden ingelezen.

Vraag & Antwoord
Als u het voorwoord gelezen heeft, bent u misschien wel
geschrokken van het feit dat ik in de laatste bestuursvergadering kenbaar gemaakt heb om in maart 2015 te
stoppen met het maken van uw lijfblad De Bolleboos.
Het is dan al weer ruim 10 jaar geleden dat ik de pen
van de vorige redacteur Rob Hendriks heb overgenomen
en mijn meisje en ik vinden dat het tijd wordt om de pen
weer door te geven aan een nieuwe (jongere) redacteur,
die vol enthousiasme en nieuwe ideeën het clubblad in
stand wil houden.
Hoewel mijn meisje en ik er samen - nu we nog gezond
zijn - vaker op uit willen trekken, zal mijn hart altijd verpand zijn aan onze mooie computerclub en zal ik ook
daarna nog zeker mijn steentje blijven bijdragen om iedereen met computerraad en -daad zoveel mogelijk terzijde te staan.

Succes en ik hoor graag van je hoe het gegaan is. Andries

Vraag: Beste Andries
Zojuist heb ik een foto gedownload van onedrive. Ik
moest een keuze maken. Ik heb gekozen voor opslaan
Heeft u interesse, spreek me dan aan. Ik zal u dan graag
als en toen opslaan. Nu staat de foto op mijn bureaublad
uitleggen wat het inhoudt en vooral hoe leuk en boeiend
en dat is niet de bedoeling. Wat moet ik doen om de foto
het is om ons lijfblad samen te stellen. U staat er niet
bij mijn afbeeldingen te krijgen.
alleen voor, anderen leveren ook kopij aan!
Hartelijke groet, Els Wolff
Ik zal mijn best blijven doen om u met raad en daad terzijde te staan en, hoe gek het misschien in uw oren ook Beste Els,
Bij de keuze Opslaan als (wat de juiste keuze is) moet je
klinkt, ik leer er regelmatig ook nog iets van.
nog wel via de adresbalk naar de Bibliotheek AfbeeldinMail uw vragen en problemen of suggesties en opmergen bladeren en ook naar de juiste map waarin je de
kingen naar: redactie@decvb.nl.
foto wilt opslaan of eerst nog een nieuwe map aanmaEn u weet, mijn credo is:
ken.
Domme vragen bestaan niet, alleen domme antwoorden
en die probeer ik zo veel mogelijk te voorkomen.
(Vervolg op pagina 7)
Uw redacteur
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(of iets dergelijks). Als je dan rechts op het zwarte klikt,
Nu de foto op je bureaublad staat kun je het beste de wordt een keuzelijst geopend waarin je dan op jouw eiverkenner openen en daarin bladeren naar de Biblio- gen printer moet klikken om die weer als eerste te zettheek Afbeeldingen en de map waarin je de foto wilt op- ten.
slaan of een nieuwe map aanmaken om de foto in op te
slaan.
(Vervolg van pagina 6)

Nadat je de juiste map gekozen en geopend hebt waarin
je de foto wilt opslaan (in dit voorbeeld de nieuw aangemaakte map foto) klik je met links op de foto die op het
bureaublad staat en terwijl je de linkermuisknop inge- Als het goed is kun je daarna weer printen.
drukt houdt, sleep je de foto naar de gepende map in de
verkenner en als je daar bent (zie afbeelding hierboven) Staat jouw eigen printer niet (meer) in dat keuzelijstje,
dan zou die opnieuw geïnstalleerd moeten worden. Maar
laat je de linkermuisknop los.
ik hoor eerst graag of bovenstaande je geholpen heeft.
Als het goed gaat staat de foto nu in de door jou geko- Groeten, Andries Vermeulen
zen map. Succes en ik hoor graag of het gelukt is.
Groeten, Andries
Reactie: Beste Andries
Hartelijk dank voor je duidelijke uitleg. Maar ............
Een foto, als bijlage bij een mail, kan ik wel naar mijn
afbeeldingen krijgen. Maar een foto uit onedrive/skydrive
lukt (nog) niet. Dat werkt toch net even anders, naar mijn
idee. Morgen ga ik het nog eens proberen.
Groeten, Els

Tips & Trucs

Koninklijke Bibliotheek
De Koninklijke Bibliotheek heeft enige tijd geleden een
zoekmachine online gezet met de naam Delpher
(www.delpher.nl). Daarmee kunt u informatie opsporen
in teksten van talrijke historische bronnen vanaf de 17e
eeuw. Volgens de site kunt u zoeken in meer dan 90.000
boeken, 1 miljoen kranten en 1,5 miljoen pagina’s uit
Reactie: Beste Els,
Als je er niet uitkomt, kun je zaterdag 7 juni altijd op de Nederlandse tijdschriften. Om u een idee te geven, met
club langskomen. Dan kan ik het je even uitleggen en de zoekterm “wereldoorlog” leverde dat resultaten op in
circa 10 boeken, 335.000 krantenartikelen, 3.000 tijdlaten zien. Groeten, Andries
schriften en 6.200 radiobulletins. U kunt niet alleen zoeVraag: Beste Andries,
ken in Nederland, maar ook in de Nederlandse Antillen,
Ik hoop dat je mij kunt helpen. Mijn printer is aangeslo- Suriname en Nederlands Indië / Indonesië.
ten op een oude computer. Via een aansluiting kan ik
dan mijn laptop aan de printer aansluiten. Altijd kon ik de
opdracht printen geven en het werkte.
Sinds enige tijd kan ik niet meer vanaf mijn laptop een
email uitprinten. Ik krijg de opdracht: Geef een bestandsnaam. Daarbij staat dan ook nog oxps Open XPS Document.
Bij elke kopie moet ik dan een bestandsnaam geven.
Heb al van alles geprobeerd, maar niets lukt.
Kun je mij helpen?
Dank je wel. Rietje Stahli
Beste Rietje,
Er kunnen meerdere oorzaken zijn, waardoor je nu gevraagd wordt om een bestandsnaam op te geven. Maar
het meest waarschijnlijke is dat met Microsoft XPS Document Printer.
In onderstaande afbeelding (van mijn Office Word), ge- Uitwisselen via Wifi
bruik ik normaal de Konica Minolta Printer (bij jou staat Als u snel een paar bestanden tussen 2 pc’s, een iPad
(Vervolg op pagina 8)
daar nu waarschijnlijk Microsoft XPS Document Printer
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Wij feliciteren de jarigen van
juni & juli

4‐6 Elly
4‐6 Frans
7‐6 Rob
8‐6 Hans
10‐6 Ed
11‐6 Albert
12‐6 Bert
15‐6 Gert
16‐6 Nella
19‐6 Leo
21‐6 Cees
25‐6 Siem
25‐6 Hans
25‐6 Ina
25‐6 Marie‐Jose
26‐6 Ep
28‐6 Kees
29‐6 Bert
29‐6 Chris
3‐7 Wilfried
6‐7 Wim
6‐7 Gera
7‐7 Ineke
7‐7 Henny
7‐7 Adri
9‐7 Ida
10‐7 Piet
13‐7 Joke van
14‐7 Sjaak
15‐7 Jack
17‐7 Nico
17‐7 Gerard
18‐7 Ger
24‐7 C.G.
25‐7 Hanneke
29‐7 Tiny
29‐7 Chris

van der Velden
van Lieshout
van der Ploeg
ten Kate
Destrée
Buschman
van Diemen
Lamfers
van Geilswijk
van Ruiten
Diepeveen
Kriebel
de Wijn
Hobo
van Geilswijk
Hoekstra
Bos
Pieroelie
van Soest
Somhorst
Lubbers
Kroes
Flippo
van de Meer
Reeb
Venema
Warmerdam
Oosten‐de Kuyper
Vastenhout
Wijnhout
Olij
Stuart
Dresken
Clement
Wakker
Kraak
Pijnaker

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

Cursussen 2014– 2015
Deze keer zoals te verwachten, is er weinig nieuws op cursusgebied. Als u
het een beetje gevolgd heeft is de laatste cursus van dit verenigingsjaar
beëindigd: de cursus Windows 8.1 voor beginners, met acht deelnemers.
De laatste les was dinsdagmiddag 20 mei en het geheel is allemaal naar
ieders tevredenheid achter de rug. Een ieder ging met de nodige Windows
8.1-bagage naar huis en ook met een door Andries ontworpen fraai certificaat. Op naar de zomerstop dus, en wie weet welke cursus er in de tweede helft van september of begin oktober kan starten. Misschien weer een
cursus Windows8.1? U laat het maar weten waar de belangstelling naar
uitgaat.
Het bestuur heeft, net als enige tijd geleden, een vraag aan u: Is het wellicht zinnig af en toe een “Workshop” te geven? Dat wil zeggen dat we tijdens een meeting of op een inloopmiddag belangstellenden in een kleiner
groepje bijeen laten komen om hun vragen m.b.t. bijvoorbeeld Word of
Internet/Email te beantwoorden. Dat kan dan in een kleine zaal, of tijdens
een meeting op het podium.
Maar dan wel graag van te voren aangeven dat u op een bepaald gebied,
of t.a.v. een bepaald probleem, geïnformeerd wil worden. Laat het ons
maar weten… Dat kan dan goed op een meeting waarop er geen speciale
presentatie is, in de ochtend of na de loterij bijvoorbeeld.
Maar…. geniet eerst voorlopig van de zomer. Terwijl ik dit schrijf, is het
buiten 18,8 graden en het regent eindelijk eventjes. De tuinen hebben het
hard nodig zullen we maar zeggen…..
Houdt de boel draaiende, want de hulptroepen zijn ook af en toe niet te
bereiken!.
Fijne vakantie!!
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.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Huub Vlaming, tel 0252-518254
e-mail: cursusinfo@decvb.nl
stel het accepteert, wordt het been een PC of tussen een PC een stand gekopieerd. Het balkje ondereen Mac wilt delen gebruik dan File- aan het venster kunt u het gedownDrop (www.filedropme.com). Op elk loade bestand dan benaderen.
toestel moet u het programma installeren en de apparaten moeten
De Tool
zich in hetzelfde netwerk bevinden.
is gratis,
Na installatie versleept u het gebehalve
wenste bestand naar het bijbehovoor
rende venster ofwel “Dropzone”,
iOS.
met name naar het pictogram van
het toestel waarmee u het wilt deAndries Vermeulen
len. Zodra de gebruiker van dat toe(Vervolg van pagina 7)
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