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NiVeSoft

Computers

-Verkoop computers nieuw en gebruikt
-Laptops, printers en installatie op maat
-Installatie of herinstallatie
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

De komende clubdag is op

3 maart 2018
van 10.00 - 15.00 uur

Info www.nivesoft.nl of www.bto.eu
Voor info van de computerclub voor uw lessen
en begeleiding www.decvb.nl

Diascanner ION Film2SD Pro
Met deze scanner kopieert u uw negatieven en
dia’s direct op een SD
geheugen kaart.
Met een borg van € 50,kunt u de diascanner
voor een maand huren
voor € 10.
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Voorwoord

Colofon

Bijeenkomsten en presentaties
3 maart
7 april
12 mei (2e zaterdag!)
2 juni
8 september (2e zaterdag!)
Clubdagen: van 10.00 - 15.00 uur
Toegang: niet leden € 3,- (tot 16 jaar € 2,-)

Jaarvergadering in Het Trefpunt
13 maart 2018, 20.00 uur.

Inloop dinsdagmiddag (13.30 - 16.00 uur)
24 april
Het adres waar de bijeenkomsten plaatsvinden:

Hallo allemaal. Daar zit ik dan. Papier voor mijn neus, pen
in mijn hand en denken: Wat moet ik nu weer schrijven.
Eerst maar even in herhaling vallen.
We weten het allemaal. De jaarvergadering, oftewel algemene ledenvergadering komt eraan. Dinsdagavond 13
maart 2018 om 20.00 uur in “het Trefpunt”. Het bestuur is
al volop met de voorbereiding bezig. Mieke met de notulen
en ik met de financiën. De stukken liggen klaar, alleen nog
even de kascontrole optrommelen. Als ik dit schrijf is het
half februari, dus nog een klein maandje te gaan, maar die
is zo om. We hopen op een flinke opkomst, want we willen
het toch allemaal meemaken als Piet voor de laatste keer
met die hamer op de tafel slaat. We weten het, het is definitief, hij treed af maar blijft wel lid van de club. Ook Huub
verlaat het bestuur, al of niet met een zucht van verlichting.
We hopen ze wel zoveel mogelijk op de clubdagen te zien.

Gebouw Het Trefpunt (0252 672476)
Hoofdweg 1318
2153 LS Nieuw-Vennep
Contributie:
€ 24,00 per jaar (van 1 januari t/m 31 december)
(met machtiging € 1,50 korting)
IBAN nummer: NL22 INGB 0000 5769 68
T.n.v. Computer Vereniging Bollenstreek
Kamer van Koophandel nummer: 40596213
voor het laatste nieuws kijkt u op
www.deCVB.nl
Voorzitter, Piet van Sprang, 0252 674279
voorzitter@decvb.nl
Vicevoorzitter, Andries Vermeulen, 023 5642947
vicevoorzitter@decvb.nl
Penningmeester, Nel van der Linden, 06 38988445
penningmeester@decvb.nl
Secretaris, Mieke Ebell, 06 24941956
secretaris@decvb.nl
Public Relations, Louis van den Bosch, 023 5624002
publicrelations@decvb.nl
Cursusinfo&coördinatie, Huub Vlaming,
cursusinfo@decvb.nl
Drukwerk / verspreiding, Mieke Ebell, 06 24941956
secretaris@decvb.nl
Internetsite, Ruth Spaargaren
webbeheerder@decvb.nl
Redactie Bolleboos, Rob Hendriks, 023 5640093
redactie@decvb.nl
Helpdesk
Voor dringende hulp kunt u terecht bij:
Piet van Sprang en Andries Vermeulen via bovenstaande telefoonnummers of via hun email of maak een
afspraak voor hulp op clubdagen of inloopmiddagen.
____________________________________________
De Bolleboos verschijnt minimaal 9 maal per jaar,
voor leden gratis
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Op de clubdag van februari werd ons diverse keren de
vraag gesteld: Hoe moet dat nu verder? Hebben jullie al
iemand voor het bestuur? We gaan gewoon met z’n vieren door, maar we hopen van harte dat er iemand opstaat,
liefst meerdere, die het bestuur willen versterken. Dus,
denk je er tijd voor te hebben, kom met ons praten. We
hebben ook eenvoudige taken en niet alles is ingewikkeld.
Dus…………………………….....………….wie staat er op.
Genoeg over de jaarvergadering.
Het volgende onderwerp.
De leden die voor hun contributie een machtiging hebben
afgegeven, hebben gezien dat op 29 januari € 22,50 van
hun rekening is afgeschreven. Zij hebben voor het hele
jaar 2018 betaald. Een aantal leden zonder machtiging
hebben ook al betaald, maar nog niet iedereen.
Daarom vanaf deze plek het verzoek.
Heeft u nog niet betaald, dan vragen we u vriendelijk of u
€ 24,- over wilt maken op rekening:
NL22 INGB 0000576968
t.n.v. Computer Vereniging Bollenstreek.
U kan ook contant op de clubdag betalen.
Misschien heeft u een probleempje en bent u toch al van
plan om te komen, dat is dan 2 vliegen in een klap.
U weet het: U kunt met allerlei vragen bij ons terecht.
Of u heeft een suggestie voor een presentatie.
Alle ideeën zijn welkom en wij als bestuur nemen dat mee
in de vergadering en kijken of we daar wat mee kunnen
doen. Het is al een tijdje geleden dat we een presentatie
gegeven hebben en er is vast wel iets dat u bezig houdt.
Nel van der Linden

De Bolleboos maart

Algemene Leden Vergadering 2018

dinsdag 13 maart 2018 - Aanvang 20.00 uur

De leden van de Computer Vereniging/Bollenstreek Haarlemmermeer worden uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. De Jaarvergadering zal worden gehouden op in “Het Trefpunt” te Nieuw Vennep.
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 worden waarvoor we uw steun, stem en inbreng nodig hebben.
Oproep: Nadat hij zich heel veel jaren heeft ingezet voor de
de club doet onze voorzitter Piet van Sprang een stapje terug en treedt uit het bestuur, evenals medebestuurslid Huub
Vlaming. Hierdoor komen er twee bestuursfunkties vacant.
Dringend gezocht, twee bestuursleden, meldt u zich aan
voor een bestuursfunktie! Maar ook, welk creatief CVB-lid
heeft ideeën en wil deze uitvoeren? Hierbij valt te denken aan het regelen en/of werven van de presentaties of
misschien een werkgroep organiseren voor bepaalde onderwerpen. Denk daar over na of nog liever: Geef u op!!
Aanvullende stukjes voor de Bolleboos zijn ook altijd welkom. Heeft u voorstellen, breng deze dan in voor aanvang
van de vergadering of eerder bij het bestuur. Uw vragen
kunt ook tijdens de meeting van 3 maart afgegeven aan
het bestuur. Die worden dan besproken tijdens de jaarvergadering. Denk er om: U heeft de CVB nodig, maar de
CVB heeft u nog harder nodig!!
Agenda
1 Opening door de voorzitter.
2 Goedkeuring notulen jaarvergadering 2017.
3 Behandeling ingekomen stukken.
4 Overzicht jaarverslag van de secretaris.
5 Financieel jaarverslag 2017 en de begroting 2018 		
van de penningmeester.
6 Verslag kascontrolecommissie.
7 Aftreden bestuursleden en verkiezing van nieuwe 		
bestuursleden.
8 Verkiezing kascontrolecommissie.
9 Rondvraag.
10 Sluiting van de vergadering.

Volgens rooster treden af voorzitter Piet van Sprang en
public-relation man Louis van den Bosch.
Zoals reeds bekend stelt Piet zich niet meer herkiesbaar.
Louis heeft kenbaar gemaakt zich weer herkiesbaar te
stellen voor een volgende periode van drie jaar.
Tussentijds treedt af cursusinfo Huub Vlaming.
Kandidaten die zich voor een bestuursfunctie beschikbaar willen stellen, kunnen zich hiervoor aanmelden bij
het bestuur tot een half uur voor de vergadering.
Heeft u belangstelling en twijfelt u nog, ook dan bent u
van harte welkom in het bestuur.
Enige voorwaarde is, dat u ten minste één jaar lid van de
CVB bent en minimaal 18 jaar.
Punt 8 De kascontrolecommissie
Deze bestaat voor het boekjaar 2017 uit de volgende personen:
voorzitter: de heer Doeswijk,
lid:
de heer J. van der Meer,
reservelid: de heer J. van Grondelle

Na de vergadering nog even (gezellig) napraten onder het
genot van een drankje
Toelichting op verschillende punten van de agenda:
Punt 3 Ingekomen stukken
Alle stukken die hier behandeld dienen te worden, moeten
vóór aanvang van de vergadering en liefst voor 6 maart
(opm. voor de bestuursvergadering) bij het bestuur of de
voorzitter aanwezig zijn.
Punt 7 Aftreedschema
2018 P. van Sprang voorzitter
L. v/d Bosch
public-Relations
2019 N. v/d Linden
penningmeester
A. Vermeulen
vice-voorzitter
2020 M. Ebell
secretaris
vacant
cursusinfo

Toon uw betrokkenheid bij de CVB. Denk en beslis mee
en kom 13 maart 2018 naar de jaarvergadering!
Graag tot ziens.
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Namens het bestuur,
M. Ebell (secretaris)
E-mail: secretaris@decvb.nl
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Notulen Jaarvergadering van de CVB d.d. 14 maart 2017
Totaal 28 aanwezige leden

1. Opening
Precies om 20.00 uur opent voorzitter Piet van Sprang
de jaarvergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij
merkt een aantal nieuwe leden op. Fijn dat u allen de
moeite heeft genomen om deze vergadering bij te wonen.
Speciaal welkom voor erelid Jan Jonker.
Bericht van afzegging per mail van erelid Dick Breedijk.
Dick wenst ons een goede vergadering en vraagt naar de
mogelijkheid om de vergadering per skype te volgen.
Dat is niet haalbaar.
Overige berichten van verhindering van Jan van Grondelle, Titi van Ditzhuyzen, Bert Hubert, Miep Meulblok, Tiny
van der Maden, Cilia Weel en Walter Terlage.
Piet vervolgt met een korte terugblik op het afgelopen
jaar. Helaas zijn een aantal leden en ook echtgenoten
of partners van leden ons ontvallen door overlijden. Hen
noemt hij niet bij naam, met uitzondering van Hans de
Wijn, erelid en oprichter van de CVB. De voorzitter leest
de nagedachtenis van Dick Breedijk voor. (De tekst zal
worden geplaatst in de Bolleboos van april) en vraagt
daarna staande een moment van stilte.
Het ledental stabiliseert een beetje blijft net onder de 250.
Er gaan er net wat meer af, dan dat er bijkomen. De gemiddelde leeftijd stijgt, maar onder de nieuwe leden zijn
veel dames.
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 12 maart
2015
In de Bolleboos van mei 2016 en februari 2017 zijn de notulen gepubliceerd. Terechte opmerking, dat onder punt 5
Begroting 2015 staat i.p.v. 2016. Dit wordt gecorrigeerd.
Met dank aan de secretaris mevrouw Mieke Ebell worden
de notulen verder goedgekeurd.
3. Behandeling ingekomen stukken
Behalve de schriftelijke afzeggingen heeft de heer Jan
van Grondelle zich aangemeld voor de kascontrole commissie.
4. Jaarverslag 2016 van de secretaris
Het overzicht worden rondgedeeld, zodat de aanwezigen
mee kunnen lezen. De secretaris mevrouw Ebell leest het
jaarverslag 2016 voor, waarna het door de vergadering
wordt goedgekeurd.
5. Financieel jaarverslag 2016
De financiële stukken worden uitgedeeld en de leden krijgen gelegenheid om deze te lezen. Vanwege het gelijk
trekken van het verenigingsjaar en het overbruggen van
anderhalf jaar, geeft de penningmeester mevrouw Van
der Linden extra uitleg over de stukken. In die periode is
één maand minder contributie geïnd. Op een vraag wanneer de contributie 2018 geïnd zal worden, antwoordt de
voorzitter dat dit eind januari zal zijn. Op de vraag van
Jan Jonker aan hoeveel leden een betalingsherinnering is
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gestuurd antwoordt de penningmeester 45 leden, waarna
alle contributie is voldaan.
Begroting 2017
De penningmeester geeft uitleg over de begroting. Er is
een kleine aderlating vanwege 3 maanden contributie
ontvangsten i.p.v. 4 maanden. De afschrijvingen van materialen zijn minimaal.
De voorzitter merkt op dat de contributie jarenlang niet
is verhoogd en dat is nu ook nog niet nodig. Ook is de
verkoop van 2 laptops niet in de begroting opgenomen,
evenmin de te verwachte donatie van de Bloeiende Ledenactie van de Rabo bank.
De begroting 2017 wordt goedgekeurd onder dankzegging voor het werk van de penningmeester. Zij krijgt een
welverdiend applaus.
6. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie, bestaande uit mevrouw Ruth Spaargaren en de heer Ton Doeswijk, heeft op zaterdag 4 maart
in aanwezigheid van penningmeester mevrouw Van der
Linden de kas gecontroleerd en veel vragen gesteld en
steekproeven genomen. Alle boekstukken waren aanwezig en de boekhouding was overzichtelijk en prima in
orde. Zij stellen de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
7. Bestuursverkiezing
De voorzitter heeft een lijstje gemaakt met jaartallen vanaf welk jaar vorige en huidige bestuursleden actief zijn. In
verschillende functies is Piet vanaf 1988 actief en Andries
vanaf 1993.
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld voor de volgens rooster aftredende secretaris Mieke Ebell en Huub
Vlaming voor de cursusinfo. Beiden hebben zich bereid
verklaard om hun functies voort te zetten. Met handopsteken is de vergadering akkoord met de herbenoeming van
deze bestuursleden. Voorzitter Van Sprang overhandigt
beiden onder dankzegging een envelop met inhoud.
De voorzitter maakt gelijk gebruik om alle bestuursleden
te bedanken. Nel voor het vele werk door het overgangsjaar. Huub die door zijn inzet en telefonisch contact met
de cursisten, zorgt voor veel werk voor docent Andries.
Door de PR van Louis vinden ook veel buitenstaanders
onze club.
Aanvullend bedankt de voorzitter, redacteur de heer Hendriks, webmaster mevrouw Spaargaren en de heer Van
Hulzen voor hun inzet en hulp. Ook zij ontvangen een
envelop met bijbehorende waarderende woorden.
Tegen redacteur Rob zegt Piet: Rob, je bent weer teruggekeerd in je oude rol van vele jaren terug. Het was even
moeilijk om je voorganger te evenaren, maar het is je gelukt. Het enige wat je vaak mist is input van de leden.
Maar de Bolleboos staat steeds weer vol. Rob dank daar-
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voor. Over webmaster zegt hij: Ruth heeft het ook afgelopen jaar weer goed de CVB op het internet laten zien.
Uiteraard in het belang van allen. In goed overleg met de
anderen is de website altijd up to date. Met veelal ook een
terugblik op de voorbije bijeenkomsten en met eventuele
foto’s. Ruth dank voor je grote inzet. En ook tegen Geerhard van Hulzen voor zijn zaalondersteuning. Dank voor
de maandelijkse ondersteuning in de zaal maar ook er
buiten, op straat dus, voor het ophangen van de spandoeken. En een woord van dank voor Kees en Truus Klerk
voor de maandelijkse zorgen en de tussendoortjes met
cursussen en dergelijke.

10. Sluiting van de vergadering om 21.30 uur
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om onder het genot van een drankje na te praten aan de bar.

De voorzitter vervolgt: kortom we hebben al bijna 35 jaar
een leuke club, waarbij we ons doel, ondersteuning en
uitbreiding van het computergebeuren uitdragen. Ook onderling wordt er veel hulp verleend. Daarnaast zijn we ook
een soort gezelligheidsclub, waarbij velen telkens weer
uitkijken naar de geplande zaterdag. We hebben leden uit
de wijde omgeving, Amsterdam, Zaandam, Wormerveer,
die regelmatig de club bezoeken. De maandelijkse vergaderingen verlopen in prettige sfeer en zijn ook gezellig
en ontspannend. Na al deze dankbetuigingen volgt een
welgemeend applaus.

Clubdag 3 februari 2018

Mieke Ebell-Roos, Secretaris
20 maart 2017

Deze dag werden er speciale metingen verricht om de
kwaliteit van de wifi te testen.
Dit gebeurde op kundige wijze door een technische man.

8. Verkiezing kascontrolecommissie
Mevrouw Spaargaren treedt af en tot nieuwe voorzitter
wordt benoemd de heer Doeswijk, samen met de heer J.
van der Meer. Met algemene stemmen wordt als reserve
de heer Van Grondelle aangesteld. (zie punt 3 ingekomen
stukken).
9. Rondvraag
- De heer Ton Doeswijk vraagt of er een verzekering is.
Piet antwoordt dat de vrijwilligers zijn verzekerd via de gemeentelijke regeling voor alle vrijwilligers in de gemeente
Haarlemmermeer. Er volgt een discussie over een bestuurlijke aansprakelijkheid. De voorzitter zegt toe, dat
we de opmerkingen zullen meenemen en dit punt zullen
onderzoeken.
- Volgens mevrouw Gré Weel lijkt het wel of men op de
clubdag een nummertje moet trekken om hulp te krijgen. Advies is om vroegtijdig een mailtje te sturen met de
vraag. Misschien kan een ander lid ook helpen. Of bij Nel
informeren, wie zouden kunnen helpen.
- Mevrouw Ruth Spaargaren biedt zich aan voor hulp bij
fotoboeken maken. Tevens meldt zij dat volgens de statistieken de bezoekers van de CVB website in een jaar tijd
zijn verviervoudigd. Behalve uit het hele land registreert
ze zelfs bezoekers uit China.
- Mevrouw Wil Wolffenbuttel vraagt wat te doen als je
computer gehackt of gegijzeld wordt.
Antw.: Daarover ging de workshop van Andries de vorige
clubdag. Op de website staat zijn verhandeling. Echter,
nooit een onbekende mail openen. Bij twijfel, verwijderen.
Namens alle aanwezigen dankt Louis van den Bosch
voorzitter Piet van Sprang voor al zijn inzet en hij krijgt
een welverdiend applaus.

Hij kon dit het beste controleren als veel leden van de
CVB waren ingelogd op de wifi.
Halverwege de ochtend moesten we allemaal op Trefpunt-gasten inloggen.
Dit bleek meteen een verbetering. De wifi was sneller met
een betere kwaliteit.
Helaas was dit een tijdelijke oplossing.
Wel heeft dit antwoorden gegeven op de situatie, waardoor onze verhuurder een keuze kan maken voor een definitieve oplossing met een betere wifi kwaliteit.
Hopelijk zal het kerkbestuur besluiten om dit snel aan te
passen.
Rond tien uur werd gemeld, “blijf maar binnen, buiten is
het wit” maar eind het eind van de dag was daar niets
meer van te zien.
Verder was het de inmiddels gebruikelijke gezellige drukte, waarbij ook het helpteam weer volop in actie kwam.
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Vraag & Antwoord
Ja, daar zit ik dan weer achter (voor) de computer, het zonnetje schijnt en het ziet er buiten heel voorjaarsachtig uit, maar de Siberische kou komt er aan. Het gaat de komende dagen flink vriezen en waarschijnlijk
zijn de friezen alweer hun schaatsen aan het ontvetten en oppoetsen om weer een paar rondjes te maken. Vroeger, heel vroeger, deed ik dat ook, maar nu blijf ik maar achter de haard zitten en aanschouw
het wel op de TV. Alleen de friezen zijn nog in mineur, want een Elfstedentocht zal er waarschijnlijk niet
komen, maar schaatsen op plassen en meren, dat zullen ze wel doen.
De afgelopen twee weken heb ik de zolder opnieuw gewit. Na 15 jaar vond mijn meissie het wel nodig en, hoewel ik er
geen voorstander van was, is alles weer fris en fruitig geworden. We hebben gelijk ook maar wat dingen opgeruimd.
Dingen die al meerdere jaren op zolder lagen te liggen voor wie dan ook. Volgende week kruipen mijn meissie en ik, ook
achter het schot. En ik kan u verzekeren dat daar ook het een en ander opgeslagen is, dat al jaren niet meer gebruikt is.
Een wijs man heeft mij verteld dat als het al een jaar of langer niet meer gebruikt wordt, je het beter kan opruimen. En
dat gaan mijn meissie en ik ook doen.
Ook de afgelopen maand heb ik de nodige vragen per mail gekregen en die met alle liefde beantwoord.
Heeft u ook een computer probleem waar u niet uitkomt, mail me dan op vicevoorzitter@decvb.nl. U krijgt dan altijd
antwoord en zijn mijn meissie en ik er even tussenuit, dan kan het iets langer duren, maar antwoord krijgt u zo wie zo.
Vraag: Hallo Andries, Dit heb ik gelezen in een nieuwsbrief
van Mycom. Is dit een goed plan? Groeten, Cees Hobo
Instellen van automatische (incrementale) back-up 30,Wij sttellen een automatische backup in op je externe
harde schijf en maken een
“rescue”usb stick aan. Onze
backup methode gaat een stuk
verder dan de standaard Windows 10 backup tools. De tool
maakt een volledige image van
je harde schijf of SSD waarna
vervolgens alleen de wijzigingen worden bijgeschreven zodra de externe schijf wordt
aangesloten. Mocht je nog geen externe harde schijf en
usb stick (1GB+) thuis hebben liggen dan kunnen wij je
hierin adviseren.
Antwoord: Beste Cees, als je op de cubdag van 3 maart
kan komen, dan kan Piet of een van ons je alles uitleggen
en dat kost niets, alleen moet je een lege USB stick van 4
GB of meer meenemen. Ik hoor het wel van je. Groetjes,
Andries
Vraag: Beste Andries, ik heb een mail ontvangen van
Google dat er een beveiligingsfout zou zitten in mijn account. Ik ben een beetje wantrouwig en weet niet of ik erop
moet reageren; ik heb die mail niet geopend. Wat is jouw
advies? Hoor graag van je. vr.grt. Ingrid

hebt. (P.S. Mail niet bijgevoegd wegen privacy) Je kunt gewoon de stappen doen die zij voorstellen. Succes, Andries
Reactie: Goedemorgen Andries, ik heb je antwoord gelezen. Andries, ik kom toch liever op 20 febr.; ik hoop wel
aan bod te komen, want het is altijd erg druk, en ik ben
sowieso geen “nerd” . Ben bang dat ik het van kwaad tot
erger maak. Mvg Ingrid
Vervolg: Op de inloopmiddag van 20 februari j.l. hebben
wij het probleem van Ingrid met Google en ook een paar
andere kleine dingetjes opgelost en is zij tevreden (neem
ik aan) naar huis gegaan. Zo ziet u dat we soms per mail
of telefoon en soms ook op een clubdag of –inloop iedereen met problemen kunnen helpen.
Vraag: Beste Andries, sinds de komst van Windows 10
heeft Microsoft het programma Movie Maker eruit gegooid. Ik vond het altijd een heel prettig programma om
video’s te maken van al mijn uitstapjes. Weet jij misschien
een goed en gratis alternatief? Bij voorbaat dank. Hendrik
Antwoord: Beste Hendrik, hoewel Microsoft in de laatste
Najaars-update de app Foto’s uitgebreid heeft en er nu
ook video’s mee kunnen worden gemaakt en foto presentaties worden samengesteld, is een gratis en goed alternatief Ezvid. Het is bedoeld voor opname van het scherm,
maar het is tevens een prima videobewerkingsprogramma. Kijk maar eens op www.ezvid.com . Voor het downloaden moet u helemaal naar beneden scrollen, want daar
staat de echte-downloadknop.

Antwoord: Hai Ingrid, kun je die mail aan mij doorsturen,
dan kan ik even goed kijken wat er mee aan de hand is.
Groetjes, Andries
Reactie 1: Goedemorgen Andries, hierbij de bewuste
mail; je had voor mij een email-account geopend in Microsoft Edge. Ik kan er niet zo goed mee omgaan; omdat het
mij niet duidelijk is hoe het precies werkt. Vandaar dat ik
het maar weer op de ouderwetse manier doe. Hoor graag
je bevindingen. Alvast bedankt en een fijne dag. grt. Ingrid
Antwoord 2: Beste Ingrid, net als veel andere providers
controleert Google ook regelmatig of jij nog wel de juiste
gebruiker bent en dat is de reden van de mail die je gehad
6
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Andries Vermeulen

Opera-browser voor Windows-pc
(https://www.opera.com/nl)
Met een ingebouwde ad blocker en VPN geeft de gratis
browser voor Windows je meer snelheid en privacy.
Wat is VPN?
(https://vpndiensten.nl/informatie/uitleg/wat-is-vpn/)
VPN staat voor virtual private network, of in goed Nederlands “virtueel privénetwerk”. In de praktijk betekent dit dat er een privénetwerk van computers gecreëerd kan worden met de infrastructuur van een publiek
netwerk. Over het internet wordt dan een versleutelde
beveiligde verbinding gemaakt tussen verschillende
lokale netwerken en/of computers. Hierdoor is het mogelijk om op een veilige manier data uit te wisselen
tussen verschillende computers en netwerken.
Houd je gegevens veiliger en meer privé
Opera zorgt ervoor dat je veilig kunt browsen zodat je je
kunt concentreren op de inhoud. De veilige browser beschermt je tegen fraude en malware op het internet. Wil je
meer privacy online? Probeer dan de onbeperkte, gratis
VPN-functie.
Geniet van internet zonder advertenties
Online advertenties zat? Opera is de eerste grote
browser die advertenties kan blokkeren zonder addons. Volgens tests laden pagina’s met veel content tot
90% sneller in Opera met ingebouwde ad blocker.
Makkelijk multitasken op het web
Met de visuele bladwijzers, afwisselen tussen tabs en
aanpasbare sneltoetsen blijf je op de hoogte en bespaar je tijd. Krijg je niet genoeg van online video’s?
Mis dan de video pop-outfunctie niet, een zwevend,
verplaatsbaar videoframe waarmee je kunt blijven
browsen of in andere apps kunt werken zonder dat je
ook maar iets van de actie hoeft te missen.
Browse sneller en langer
Opera’s snelheid en prestaties zijn de topprioriteit.
De datacomprimerende Opera Turbo, ingebouwde
ad blocker en andere functies helpen je om sneller te
browsen. En de nieuwe batterijbesparingsfunctie helpt
je om ook langer te browsen: laptopbatterijen gaan tot
50% langer mee.
Valuta omrekenen wanneer je winkelt
Met valutaomrekening direct in de browser, helpt Opera je om over de hele wereld online te shoppen zonder
dat je onaangename verrassingen tegenkomt op de rekening van je creditcard.
Maak je browser persoonlijk
Met meer dan 1.000 extensies kan je Opera makkelijk
aan jouw wensen aanpassen. Download de extensies
en thema’s die je leuk vindt uit Opera’s add-ons catalogus voor de beste browser-ervaring met een persoonlijk accent. Met de geanimeerde thema’s kan je
Opera’s startpagina zelfs tot leven brengen

(ook voor iOS, Android en basistelefoons)
Neem je browsergegevens
met je mee
Wissel af tussen apparaten
en ga door met browsen waar je was gebleven met
Opera sync. Bladwijzers, openstaande tabs en andere
gegevens blijven gesynchroniseerd op je hele Operaaccount. Wil je Opera met alle instellingen handig bewaren op een USB-stick? Probeer dan onze draagbare
versie.
Krijg je eigen persoonlijke nieuwsfeed
Opera brengt het laatste nieuws samen op één plaats,
op de startpagina van de browser. Pas je nieuwsfeed
aan zoals jij dat wilt om te lezen wat het beste bij jou
past. Je kunt favoriete nieuwsbronnen uit de hele wereld toevoegen, naast de top-50-artikelen uit jouw regio.
Opera Free VPN
Mobiel internetten zonder pottenkijkers
U wilt – vaak letterlijk – niet weten hoeveel obscure bedrijfjes u proberen te volgen tijdens het surfen. Ja, da’s handig om u reclame te tonen die ú interesseert, heet het dan. Maar wat nu als u niet gevolgd
wilt worden? Of als u best wat minder advertenties wilt
zien? Dan is er de gratis vpn-dienst van Opera met de
toepasselijke naam Opera Free VPN, een tip van Gert
Rave. Als gratis vpn-dienst is het product toch behoorlijk snel en de statistieken van de app tonen al gauw
hoeveel hij voor u heeft geblokkeerd. Bijkomend voordeel is dat u met deze vpn ook kunt doen of u vanuit
een ander land surft.
Kies je mobiele platform
iOS
De Opera Mini-browser voor iPhone en iPad bespaart
je tot 90% mobiele data, blokkeert advertenties zodat je sneller kunt browsen en heeft
een ingebouwde nieuwsfeed. Helemaal gratis
- probeer hem meteen!
Android
Zowel met Opera als met Opera Mini ervaar je de snelste en veiligste mobiele browser voor je Android-apparaat die er bestaat. Beide versies
hebben een ingebouwde adblocker, databesparing en nieuwsfeed.
Basistelefoons
Verminder je dataverbruik aanzienlijk met Opera Mini,
de populairste mobiele browser ter wereld die
beschikbaar is op vrijwel alle telefoons.
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Cursussen 2018 en meer.......

Wij feliciteren de jarigen in
maart
1-3
3-3
3-3
3-3
4-3
5-3
6-3
8-3
8-3
9-3
14-3
16-3
18-3
19-3
20-3
21-3
21-3
22-3
23-3
23-3
26-3
27-3
28-3
28-3

Henk van den Eshof
Henk Beers
Nees de Vos
Jeanette Dielbandhoesing
Theo van der Meij
Margot von Burg
Kees Kapiteijn
Riet
Meskers
Rina
van de Boogaard
Gert
Oldenbeuving
Joop Vis
Maarten Aartsen
Janke Hornsveld-Smith
Ruth Spaargaren
Cees Knol
Horst Radema
Gienus Buurma
Bert
Sinterniklaas
Co
Rijnbeek
Cees Hobo
Leen Kramer
Flip
Blom
Rinus Blok
Caroline Timmer

en wensen hen veel geluk en voorspoed
maar bovenal gezondheid toe

bestuur CVB

Inloopmiddag 20 februari

Om 13.30 uur was het kleine zaaltje
al aardig vol.

Andries, Nel, Rob, Ruth en Mieke
hebben veel van de aanwezigen
kunnen helpen. Het prettige op de inloop is, dat je langer iemand één op
één kunnen helpen en dan ook nog
tijd hebt als men zelf oefent om indien nodig een aanwijzing te geven.
De volgende inloop is op 24 april. Zo
laat is gekozen, omdat de volgende
clubdag pas op 12 mei (tweede zaterdag) is

Op cursusgebied is het net als vorige maand ogenschijnlijk rustig. De cursus voor
de IPad moeten we helaas opschuiven. Ferdinand de Grijs, die deze cursus aan
de leden wil geven, is vorige maand in het ziekenhuis beland. Zijn herstel gaat
hem te langzaam. Gelukkig is hij nu aan de beterende hand en hij doet u allemaal
de hartelijke groeten. In maart heeft hij nog controles in het ziekenhuis, maar in
april zal hij zijn neus weer op de meeting laten zien, zij het niet de gehele dag.
Zodra de plannen definitief zijn geven we dit aan u door. U kunt zich nog aanmelden. Dit kan bij voorkeur via een mailtje naar cursusinfo@decvb.nl. IPad
hulp blijft ook door andere leden van de helpdesk op de clubdag beschikbaar.
En meer….
Naast het nieuws over deze op handen zijnde IPad cursus is er
nog meer nieuws te melden. Tijdens de nieuwjaarstoespraak
van onze voorzitter Piet, op de meeting van 6 januari, hebben
de aanwezigen o.m. kunnen beluisteren dat ondergetekende
op de aanstaande jaarvergadering niet meer herkiesbaar is.
Het precieze aantal jaren dat ik de cursusinfo heb mogen
verzorgen, is niet helemaal aan te geven, maar dat het meer dan 12 jaar zal
zijn is wel duidelijk. Reden voor mij is dat ook voor mij de jaren gaan tellen;
Piet heeft op tijdens zijn nieuwjaarstoespraak zelfs gemeld hoeveel jaren dat
nu zijn…. Het mag duidelijk zijn dat ik al die tijd met heel veel plezier de talloze
aanmeldingen voor de diverse cursussen heb genoteerd en Andries, zoals Piet
het een keer verwoordde, aan het werk heb mogen zetten…..
Hoe de cursusinfo in het vervolg gestalte zal krijgen en door wie is nu nog niet
duidelijk, maar het bestuur houdt u uiteraard op de hoogte. Ik verdwijn niet
uit beeld en zal nog heel vaak, (steeds?) op de gezellige meetings aanwezig
zijn. Hartelijk dank voor al die fijne contacten die ik als cursus coördinator heb
mogen beleven….
Huub Vlaming
Voor het seizoen 2018 kan worden ingeschreven voor de volgende cursussen,
waarbij moet worden opgemerkt dat de cursus Windows 10 in de maanden
voor de zomerstop niet meer zal worden gegeven.
Er zijn nu nog maar twee aanmeldingen…
**Windows 10 (6 dagdelen) ............................................................€75,00
(en Internet-Email wordt nu gekoppeld aan Windows10).
**IPad cursus (nadere gegevens zijn nog niet geheel bekend…)
De prijzen zijn al tientallen jaren onveranderd en ook het komende seizoen
heeft het bestuur besloten deze niet te verhogen om de drempel voor
deelname zo laag mogelijk te houden. Wel blijft de voorwaarde gehandhaafd
dat alleen leden van de CVB aan de cursus kunnen deelnemen: niet-leden
zullen daarom tenminste voor één seizoen lid moeten worden van de CVB.
Deelnemers kunnen tijdens de cursus hun eigen IPad of laptop met Windows
10 gebruiken. Indien zij niet over een laptop met Windows 10 beschikken, kan
tijdens de cursus gebruik worden gemaakt van een laptop van de CVB. Graag
bij aanmelding opgeven! Voor de cursus is een lesboek samengesteld dat
tegen kostprijs bij de docent kan worden aangeschaft.
Voor verdere informatie en opgave graag en alleen per e-mail:
cursusinfo@decvb.nl

Het bestuur heeft bericht ontvangen van het overlijden van twee leden
Op 17 januari is ons lid

Op 17 januari is ons lid

Ineke Hoonakker

Hans ten Kate

overleden op de leeftijd van 71 jaar.
Zij was lid vanaf 10 november 2008.

overleden op de leeftijd van 79 jaar.
Hans was lid vanaf 3 januari 1998.

Wij wensen de familie en naasten veel sterkte met hun verlies.
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