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Laptops, printers en installatie op maat
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Oplossen van problemen en storingen
Piet van Sprang
Dotterbloemstraat 41
2153 ES Nieuw Vennep
Telefoon: 0252–674279
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Info www.nivesoft.nl of www.bto.eu
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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.
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Het Bestuur

Inhoud:
Voorwoord: Alweer een jaar in het bestuur
2
Workshop / Presentaties
3
Veiliger Internetbankieren
3
Notulen Jaarvergadering van 11 maart 2014
4-5
In gesprek met …….
6
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 6 - 7
Vraag & Antwoord
7-8
Cursussen 2014 - 2015
8
Jarigen maart
8
Overlijdensberichten
8

geen presentatie, deskundigen van
de club zijn aanwezig om u met
raad en daad terzijde te staan
Zie voor nadere informatie pagina 3

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: Alweer een jaar in het bestuur

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

Bijeenkomsten en Presentaties:
7 maart 2015 geen presentatie (zie pagina 3)
12 maart 2015 jaarvergadering in ‘t Trefpunt om 20.00 uur
11 april 2015 Let op! 1 week later met Workshop over NAS
21 april 2015 inloopmiddag/extra clubmiddag in ‘t Trefpunt
2 mei 2015 met Workshop Fotoboeken maken Albelli/Hema
6 juni 2015 laatste clubdag voor de vakantie
Clubdagen: van 10.00 - 15.00 uur
Toegang: Niet leden € 3,— (tot 16 jaar € 2,—)

Inloopmiddagen en extra clubmiddagen
dinsdag 21 april 2015 van 13.30 tot 16.00 uur in ‘t Trefpunt

Jaarvergadering
Donderdag 12 maart, aanvang 20.00 uur in ‘t Trefpunt
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)

Het is alweer een jaar geleden dat ik als secretaris
toetrad tot het bestuur.
Vanaf dat moment heb ik veel
nieuwe dingen moeten leren.
Allereerst de streepjescode op
de adresetiketten voor verzending van de Bolleboos. Ondanks dat Jan Jonker geen
secretaris en bestuurslid meer
was, verzorgde hij nog altijd
de verzending van de Bolleboos. Hij heeft me de
eerste maanden gelukkig heel goed begeleid. Jan,
nog heel veel dank daarvoor.
In het bestuur heb ik mijn draai gevonden. Een fijn
team om mee samen te werken. Tijdens de clubdagen op zaterdag en op de inloopmiddagen heb
ik verschillende leden kunnen helpen. Met alle vernieuwingen op het digitale vlak krijgen we nu ook
vragen over I-pads, tablets en zelfs over mobieltjes, die tegenwoordig veel meer kunnen dan alleen maar bellen. Basisvragen kan ik wel beantwoorden, maar voor de moeilijke vragen worden
de anderen van de helpdesk geraadpleegd.
Zoals reeds eerder
aangekondigd (U heeft
daar toch niet snel
overheen
gelezen?)
gaat onze redacteur
stoppen met het compleet verzorgen van de
Bolleboos. Om zijn
opvolger niet te veel te
belasten om ook artikeltjes te schrijven,
blijft “Vraag & Antwoord” gewoon bestaan. In de
nieuwe rubriek “In gesprek met . . . “ laat één van
de leden iets meer over hem of haar weten.
Via de sociale media zijn we al gewend om “te delen”. Overwin uw schroom en deel eens met ons
(in de Bolleboos) datgene wat u digitaal bezig
houdt.
En dan de Website. Onze Webmaster Ruth vernieuwt de site regelmatig. Vanaf de woensdag
voor een meeting kunt u er de Bolleboos in kleur
downloaden. Ruth heeft sinds kort een nieuwe pagina toegevoegd, de fotogalerij. Ik raad u aan om
regelmatig op de site te kijken.
De Algemene Leden Vergadering is donderdag 12
maart a.s. U komt toch ook ?
Toon uw waardering
voor het bestuur, geef
uw mening, geef suggesties. Uw inbreng
wordt zeer op prijs gesteld.

Bovenstaande adressen zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen
Tot ziens op de volgende clubmeeting zaterdag 7
van 19.00 tot 21.00 uur. Op andere, voor computeraars normalere
maart.
tijden (meestal van 24.00 tot 06.00 uur) , zijn deze mensen alleen via
Mieke Ebell
E-mail te bereiken. Dit in verband met de huiselijke vrede!!

Secretaris CVB
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Workshops / Presentaties
Door een samenloop van omstandigheden is Albert
Buschman niet in de gelegenheid om aanstaande
clubdag, 7 maart de geplande workshop ´digitaliseren
van videobanden´ te geven. De workshop zal op een
nog nader te bepalen tijdstip gegeven worden.

Zoals u in het volgend schermpje kunt zien worden alle
gegevens die op het stickje staan overschreven, dus
gebruik bij voorkeur een lege USB-stick!

Op 11 april 2015 zal er door Jaap Veenstra, deskundige
van Network Attached Storage (NAS) van het merk Synology, waarover hij ook net een boek geschreven heeft.
Wat u allemaal met een NAS
kunt doen zal tijdens de workshop uitvoerig aan de orde
komen. Ook zal Jaap enkele
modellen meenemen. Zo mogelijk zal er meer informatie in
het volgende clubblad worden
opgenomen en op de website
Nadat Linux Mint is geïnstalleerd, kunt u uw computer
worden vermeld.
met deze USB-stick opstarten (wel zo nodig in het bootmenu c.q. het bios instellen dat vanaf het USB-stickje
geboot kan worden!).

Veiliger Internetbankieren

We weten inmiddels wel dat internetbankieren niet zonder risico is en dat we daarom moeten zorgen dat de
computers waarop we dat doen optimaal beveiligd zijn,
Niet alleen met een Antivirus-,Spyware- en Malwareprogramma’s. Want als we zelf niet alles doen wat in ons
vermogen ligt om al het internet geboefte buiten de deur
te houden, zou uw bank in het ergste geval wel eens
kunnen roepen: Eigen schuld, dikke bult!
Tegenwoordig is het heel goed te doen om veilig vanaf
een opstartbare USB-stick te internetten en online al uw
transacties te doen.
Om een opstartbare USB=stick te maken, download u
van: www.linuxmint.com Linux Mint-17.1-cinnamon32bits.iso en de nieuwste versie van Universal USB
Installer.exe www.pendrivelinux.com , die u beiden in
Middels een Linux editie van FireFox kunt u nu op een
een nieuwe aan te maken map opslaat.
veilige manier internetten en uw bankzaken regelen.
Na het starten van de Universal USB Installer klikt u in
onderstaand schermpje op browse en bladert u naar het
zojuist gedownloade iso bestand van LinuxMint en selecteert het. Vervolgens kiest u onder stap 3 de juiste
driveletter van de USB-stick die u hiervoor wilt gaan gebruiken. Het USB-stickje moet bij voorkeur 4 GB groot
zijn en laat onder stap 4 de waarde op nul staan.

Als u onder stap 4 de waarde op nul heeft laten staan,
dan kunnen in het geheel geen gegevens op het stickie
opgeslagen worden. U dient daarom wel elke keer dat u
Linux van het stickie opstart, uw inlog gegevens opnieuw
in te vullen. Op de meeting heb ik een Linux stickie mee.
Andries Vermeulen
De Bolleboos maart 2015 pagina 3

Notulen Jaarvergadering van de CVB dd 11 maart 2014

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opende de vergadering met alle aanwezigen van harte welkom te heten en bedankte hen voor hun
komst. Tevens vermeldde hij het bericht van verhindering van erelid Hr. Dick Breedijk.
Het aantal leden is in het afgelopen jaar iets gedaald; nu 247 leden. Er waren 30 afmeldingen en 13 nieuwe
aanmeldingen. Het aantal dames in de vereniging ondervindt een kleine stijging.
De voorzitter stond met de vergadering enige ogenblikken
stil bij de in het afgelopen jaar overleden leden.
De voorzitter blikte terug op de goed bezochte meetings,
presentaties en de seniorenmiddagen. De invulling van de
presentaties wordt evenwel steeds moeilijker, zodat af en
toe in herhalingen moet worden getreden.
Ook het aantal cursussen, vooral Windows-8, geniet een
grote belangstelling.
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2013
De notulen werden goedgekeurd, er waren geen op- of aanmerkingen, met dank aan de (tijdelijk-) secretaris.
3. Behandeling ingekomen stukken
Er waren geen ingekomen stukken.
4. Jaarverslag 2013
Deze werd voorgelezen en ook op de tafels lagen enige exemplaren, zodat de aanwezigen mee konden lezen.
Het verslag werd na voorlezing door de vergadering goedgekeurd.
5. Financieel jaarverslag 2013en de begroting 2014.
Er waren enige vragen over de verminderde inkomsten door de
cursussen, de entreegelden en de kosten van de
seniorenmiddagen. Deze vragen werden naar tevredenheid
beantwoord. Wel was er een vraag over het in de toekomst
gelijk laten lopen van het verenigingsjaar met het financiële
jaar. De stemming hierover leverde één voorkeurstem op en de
vraag wie van de aanwezigen ervoor was te onderzoeken wat
de consequenties van een dergelijke omzetting zouden zijn werd
door niemand van de aanwezigen positief beantwoord.
6.

Verslag kascontrolecommissie.
De kascommissie deed bij monde van Hr. R. Hendriks verslag van haar bevindingen. De voorzitter van de commissie was
door omstandigheden verhinderd. De boekhouding was in orde bevonden; de penningmeester werd bedankt voor haar
(Vervolg op pagina 5)
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werk. Alles zag er duidelijk en overzichtelijk uit. De vergadering verleende het bestuur derhalve decharge voor het
gevoerde financiële beleid.
7.

Pauze
Deze werd, zoals bijna gebruikelijk, overgeslagen….
8. Bestuursverkiezing.
Aftredende bestuursleden: de heer H. Vlaming en de vacante
positie van secretaris. Eerstgenoemde heeft zich herkiesbaar
gesteld. Voor de functie van secretaris heeft zich middels een
brief aan het bestuur aangemeld Mw. Mieke Ebell. Haar
aanmelding werd door de vergadering met instemming en
dankbaar aanvaard. Aanvullend bedankte de voorzitter alle
leden, webmaster en helpers voor hun inzet op de meetings en
inloopmiddagen, evenals voor de contacten met de lokale pers.

9. Verkiezing kascontrolecommissie.
De heer R. Hendriks wordt benoemd tot nieuwe voorzitter; de heer H. Dierendonck wordt de vice-voorzitter en als
reservelid bood Mw. R. Spaargaren haar diensten aan.
10. Rondvraag.
 Mw. Elly van der Vliet dankte de cursusleider voor zijn
inzet en geduld gedurende de cursus Windows-8.
 Mw. Mieke Ebell zegde haar volledige inzet toe voor het
secretariaatswerk.


Hr. Hubert uitte zijn waardering voor de wijze waarop de
vz. de vergadering heeft geleid.

 Hr. John Jansen vroeg of er door de CVB wel genoeg
aandacht was/werd besteed aan het stoppen van WindowsXP. De CVB had naar zijn mening daaraan meer aandacht moeten besteden. De CVB heeft naar de mening van het
bestuur daaraan echter voldoende aandacht besteed, o.a. nog in de laatste Bolleboos. Ook de media hebben genoeg
artikelen aan dit onderwerp gewijd.
 Mw. Ruth Spaargaren bedankte Rob Hendriks voor de toezending van actuele foto’s voor plaatsing op de website en in
de Bolleboos. Zij vraagt bovendien aandacht voor het Web-team, bestaande uit Rob Hendriks, Louis van de Bosch en
ook Andries Vermeulen, die haar terzijde staan. Ook zegde zij toe nog een keer aandacht te besteden aan het wel en
wee en de opzet van de website. Het organiseren van de wedstrijd rond de vakantiefoto’s had zij met plezier gedaan en
had nog enige nieuwe ideeën op dit gebied
 Hr. Rob Hendriks deed suggesties om oude computers
met een licht besturingssysteem te installeren. Ook vroeg
hij of het handig zou zijn computers met touchscreen aan
te schaffen. Het bestuur acht dit nog niet handig. Als
laatste vroeg hij of Windows-7 nog te koop is. De Vz.
bevestigde dit.
 Hr. Jan Jonker wil graag afspraken maken met Mw.
Mieke Ebell over de overdracht van al die zaken die bij
het secretariaat behoren.
 Hr. Louis van den Bosch bedankte de voorzitter voor al zijn inzet voor de CVB in het afgelopen jaar en wilde graag
ook zijn echtgenote in deze dank laten delen.

11. Sluiting van de vergadering om 21.45 uur.
De voorzitter nodigde de aanwezigen uit nog onder het genot van een glaasje na te praten aan de bar.
H.J. Vlaming
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In gesprek met…..
Henk van Dierendonck
Henk woont in Hoofddorp en is
CVB-lid vanaf mei 1992

UITNODIGING voor de
Algemene Leden Vergadering
donderdag 12 maart 2015
Aanvang 20.00 uur

Wat wil je over jezelf vertel- Nieuw Vennep, maart 2015
len?
Ik ben getrouwd met Heshmat Alle leden van de Computer Vereniging/Bollenstreek
Haarlemmermeer worden uitgenodigd om de Algemene
en opa van 1 kleinkind.
Ledenvergadering bij te wonen. De Jaarvergadering zal
MJR: Dat is een speciale voornaam, waar komt die worden gehouden op donderdag 12 maart 2015, in
naam vandaan? Henk: het is een voornaam uit Perzië, "Het Trefpunt" te Nieuw Vennep, aanvang om 20.00
nu Iran.
uur.
Wat is of was je werk?
In 1960 ben ik bij IBM gaan werken. Bij IBM zat ik natuurlijk dicht bij het vuur van het computer tijdperk. Ik
heb er 30 jaar gewerkt, daarna ben ik van mijn pensioen
gaan genieten.
Wanneer ben je voor het eerst zelf met de computer
gaan werken?
Uiteraard bij IBM. Daar heb ik programma’s geschreven,
allemaal met mainframe. Die machines waren nogal grote jongens, maar de machines waren minder groot (qua
geheugen) dan tegenwoordig een laptop. Daarbij kwam
nog de extra apparatuur, zoals koelmachines, tapemachines en kaartlezer. Dat is nu niet meer voor te stellen.
Na het uitbrengen van een “allernieuwste model” weet ik
nog, dat er werd gezegd, dat we 3 jaar geen problemen
met ruimte zouden hebben. Nou . . . na 3 maanden was
hij alweer te klein.
Wat zijn je hobby’s?
Ik heb veel hobby’s. Paardrijden doe ik graag, strandritten en trektochten. Ik ga nog jaarlijks alpine skiën. Verder zwemmen, maar ook bridgen en zingen bij een mannenkoor. Daar zorg ik voor de partituren die nodig zijn
om een mooi concert te geven.
Wat is je favoriete vakantieland?
Thailand heb ik 4x bezocht. Een prachtig land. Ook ben
ik 3x naar Californië geweest. Deels op familie bezoek,
deels rond getrokken. Tegenwoordig stappen we in de
auto en zien wel waar we uitkomen.
Wat is je favoriete film* / muziek* / boek*?
Ik ben een alles-eter, maar op het ogenblik lees ik vooral
thrillers (ook e-book). Verder luister ik graag naar klassieke muziek.
Wil je nog iets extra’s zeggen?
Als ik hier op de club kom voel ik me thuis. Iedereen is
vriendelijk en het is gezellig.

Noteer deze datum van donderdag 12 maart in uw
agenda!
Alleen leden van de CVB hebben toegang tot deze vergadering. Wilt u ervoor zorgen dat u om ongeveer 19.45
uur aanwezig bent? Neem dit exemplaar van de BOLLEBOOS (of een digitale kopie van de agenda) mee,
dan beschikt u meteen over de agendapunten voor deze
vergadering!
We hopen dat u allen in groten getale aanwezig zult zijn,
want hiermee geeft u steun aan het bestuur.
Op de vergadering kunt u meebeslissen over allerlei zaken die uw vereniging aangaan.
U kunt bestaande wensen en ideeën naar voren te brengen, voorstellen doen omtrent het beleid, maar ook andere zaken tijdens deze vergadering inbrengen. U stemt
mee over alle zaken, of u het er wel of niet mee eens
bent.
Ook dit keer zullen er weer beslissingen genomen moeten worden, waarvoor we uw steun, stem en inbreng
nodig hebben.
OPROEP:
We zijn nog op zoek naar iemand, die als redacteur van
de Bolleboos wil functioneren. Hij of zij zal dan de Bolleboos, gedeeltelijk vullen, opmaken en naar de drukker
versturen. Uiteraard wel aangevuld door de makers van
de vaste rubrieken, zoals “Vraag en antwoord” en “In
gesprek met” en bij toerbeurt het voorwoord.
Tevens kijken we altijd uit naar leden die op de zaterdagmeeting voor de opening assistentie verlenen, zoals
het klaarzetten van tafels in de zaal, en/of het podium
gereed maken voor de presentatie, het installeren van
de geluidsinstallatie en dergelijke. Ook zijn aanvullende
stukjes voor de Bolleboos altijd welkom.
Een CVB-lid dat ideeën heeft, op welke wijze dan ook,
om werkzaamheden te willen verrichten voor de CVB is
altijd van harte welkom. Hierbij valt te denken aan het
regelen en werven van de zaterdag-presentaties of misschien een werkgroep organiseren voor bepaalde onderwerpen. Denk daar over na of nog liever: meld uzelf
aan!!
Geef vroegtijdig uw wensen op bij het secretariaat.
Eventuele voorstellen kunt u voor de aanvang van de
vergadering inbrengen bij het bestuur. Uw vragen kunnen ook tijdens de meeting van 7 maart worden afgegeven aan het bestuur. Die worden dan besproken tijdens
de jaarvergadering.

Henk, dank je wel voor
dit gesprek. Ik vond het
heel fijn om jou te interviewen. Vooral omdat
we elkaar al heel lang
geleden, waarschijnlijk
in 1981 of 1982, hebben
leren kennen (we hebben zitten puzzelen, hoe lang het geleden is). We Denk er om: U heeft de CVB nodig, maar de CVB heeft
hebben beiden een cursus Lotus 123 gedaan in u ook nodig!!
Haarlem en reden met elkaar mee.
(Vervolg op pagina 7)
MJR
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AGENDA JAARVERGADERING donderdag 12 maart
2015, 20.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening door de voorzitter.
Goedkeuring notulen jaarvergadering 2014.
Behandeling ingekomen stukken.
Overzicht jaarverslag van de secretaris.
Financieel jaarverslag 2014 en de begroting 2015
van de penningmeester.
Verslag kascontrolecommissie.
Aftreden bestuursleden en verkiezing van nieuwe
bestuursleden.
Verkiezing kascontrolecommissie.
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.

Vraag & Antwoord
De afgelopen maand heb ik weer aardig wat vragen gekregen waarbij uiteenlopende computer problemen de
revue passeerden.
Zoals u al eerder in de rubriek heeft kunnen lezen, stop
ik in maart met het redactiewerk, maar u kunt al uw vragen en problemen, zolang ze maar over computers en
dergelijke gaan, nog steeds aan mij voorleggen door te
mailen naar: vicevoorzitter@decvb.nl .
Ik zal dan ook mijn best blijven doen om u met raad en
daad terzijde te staan en, hoe gek het misschien in uw
oren ook klinkt, ik leer er regelmatig ook nog iets van.

En u weet, mijn credo is:
Na de vergadering nog even (gezellig) napraten onDomme vragen bestaan niet, alleen domme antwoorden
der het genot van een drankje
en die probeer ik zo veel mogelijk te voorkomen.
Toelichting op verschillende punten van de agenda:
Als iemand zich aanmeldt die het redactiewerk op zich
wil nemen, dan zult u deze rubriek ook in de komende
Punt 3 Ingekomen stukken
Alle stukken die hier behandeld dienen te worden, moe- Bollebozen (ons aller clubblad) kunnen lezen.
ten vóór aanvang van de vergadering en liefst voor 10
Komt er geen opvolger (wat ik erg spijtig zou vinden en
maart bij het bestuur of de voorzitter aanwezig zijn.
ik weet zeker u ook!), dan???????????????
Punt 7 Aftreedschema:
Schroom niet, geef u op! Ik help u wel met de eerste
stapjes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2015 P. van Sprang Voorzitter
L. v/d Bosch
Public-Relations
Voor de laatste keer,
2016 N. v/d Linden
Penningmeester
Uw redacteur, Andries Vermeulen
A. Vermeulen Vicevoorzitter + Redacteur
(aftredend als Redacteur)
Vraag: Beste Andries,
2017 M. Ebell
Secretaris
Je hebt al een paar keer over de komende Windows 10
H.Vlaming
Cursusinfo
geschreven en ik krijg nu ook interesse. Maar ik weet
Zoals u hierboven kunt lezen, zal Voorzitter Piet van
Sprang dit jaar aftreden, evenals PR-man Louis van den
Bosch. Beiden hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen voor een volgende periode van drie jaar.
Vicevoorzitter Andries Vermeulen stopt echter als redacteur. Kandidaten die zich voor een bestuursfunctie
of nog liever als redacteur beschikbaar willen stellen,
kunnen zich hiervoor aanmelden bij het bestuur tot een
half uur voor de vergadering. Heeft u interesse,
schroom dan niet en meld uzelf aan. Er zijn aan deze
aanmelding wel een paar voorwaarden verbonden: U
moet namelijk minstens één jaar lid zijn van de CVB en
minimaal 18 jaar.

niet waar ik de testversie kan downloaden en hoe ik die
veilig op mijn computer kan installeren, want ik heb er
nu Vista op staan waar ik mee werk en waar ook al mijn
belangrijke documenten op staan. En je begrijpt, die wil
ik niet kwijtraken.
Bij voorbaat dank voor de moeite, Dick

Antwoord: Beste Dick,
Als je de preview van Windows 10 op jouw computer
wilt installeren, dan moet je zorgen dat je daarvoor een
aparte, lege partitie beschikbaar hebt. Heb je (nog)
geen aparte lege partitie, maar wel voldoen vrije schijfruimte, dan kun je via computerbeheer en schijfbeheer
een bestaand volume verkleinen en dan de vrij gekomen ruimte formatteren en als aparte installatie partitie
Punt 8 De kascontrolecommissie
Deze bestaat dit jaar uit de volgende personen: Voorzit- voor Windows 10 preview gebruiken.
ter is de heer Hendriks, lid is de heer H. Dierendonck.
De kascontrolecommissie voor 2016 zal bestaan uit de
heer H. Dierendonck (voorzitter) en mevrouw. R. Spaargaren.
Een reservelid zal nog worden benoemd.
Toon uw betrokkenheid bij de CVB. Denk en beslis mee
en kom 12 maart 2015 naar de jaarvergadering!!!
Graag tot ziens.
Namens het bestuur,
M. Ebell (secretaris)
Leusveld 106
2151 JX Nieuw Vennep
(Vervolg op pagina 8)
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Wij feliciteren de jarigen van
maart

Cursussen 2014 – 2015
De verlossende woorden ”Iet giet oan” laten weliswaar voor de tocht der
tochten nog op zich wachten, maar voor de cursus Windows 8.1 ging het
wel op.
Andries is 24 februari jl. gestart met 8 deelnemers, waarvan er helaas 1 de
eerste les wegens ziekte heeft moeten missen. Maar Andries kennende
zal hij zijn uiterste best doen om ook deze cursist met goed gevolg de
eindstreep te laten halen op 31 maart.

3‐3 Henk
3‐3 Jeane e
5‐3 Margot
6‐3 Kees
6‐3 Ineke
8‐3 Riet
14‐3 Joop
15‐3 Arie
18‐3 Janke
19‐3 Ruth
21‐3 Horst
21‐3 Map
21‐3 Anke
22‐3 Bert
23‐3 Cees
23‐3 Co
26‐3 Leen
27‐3‐ Flip
28‐3 Caroline
28‐3 Rinus

Beers
Dielbandhoesing
von Burg
Kapiteijn
Hoonakker
Meskers
Vis
Steenwijk
Hornsveld‐Smith
Spaargaren
Radema
Geluk‐van Elderen
de Wit‐Zandbergen
Sinterniklaas
Hobo
Rijnbeek
Kramer
Blom
Timmer
Blok

Ik heb begrepen dat Andries gelijk van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om nog wat verbeteringen in zijn lesboek aan te brengen, zodat de
cursisten nog meer baat hebben bij zijn op de praktijk afgestemd lesboek,
dat tevens als naslagwerk is te gebruiken.
Voor de overige cursussen is er (nog) onvoldoende belangstelling om die
te kunnen starten. Heeft u zich voor een van die cursussen opgegeven en
wilt u toch wat meer informatie kom dan naar een van de komende clubdagen of de inloopmiddag op 21 april aanstaande. Andries, maar ook de andere deskundigen staan dan klaar om u verder op het computer pad te
helpen.
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!

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

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

Bestuur CVB
e-mail: cursusinfo@decvb.nl
https://insider.windows.com/ en je aanmelden voor
deelname aan het insider programma. Succes
Andries Vermeulen

(Vervolg van pagina 7)

Overlijdensberichten

Om de preview te downloaden moet je gaan naar:

Bij het bestuur zijn, de
afgelopen periode
(gelukkig zou ik geneigd zijn te zeggen)
geen berichten van
overlijden binnen gekomen.

De Bolleboos maart 2015 pagina 8

