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-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
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     Telefoon: 0252–674279
     E-mail info@nivesoft.nl 
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De QR code van de website

www.decvb.nl

Diascanner ION Film2SD Pro
Met deze scanner kopi-
eert 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.

De komende clubdag is op

12 mei 2018
van 10.00 - 15.00 uur

Gratis parkeren

Presentatie
opfrissen 

basiskennis 
Windows
aanvang 11.00 uur
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Voorwoord                                     Colofon  
Bijeenkomsten en presentaties: 
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,-) 
_____________________________________________ 
Inloop dinsdagmiddag (13.30 - 16.00 uur):
Er zullen 2 inloopmiddagen worden gepland in het najaar
_____________________________________________ 
Het adres waar de bijeenkomsten plaatsvinden: 

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 - vacature 
Cursusinfo&coördinatie – vacature
 
Voorzitter Ad Interim, Andries Vermeulen, 023 5642947
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, tijdelijk via Mieke Ebell, 06 
24941956
cursusinfo@decvb.nl 
Drukwerk / verspreiding, Mieke Ebell, 06 24941956 
secretaris@decvb.nl 
Internetsite, Ruth Spaargaren 
webbeheerder@decvb.nl 
Redactie Bolleboos, Rob Hendriks, 
redactie@decvb.nl 
_____________________________________________
Helpdesk: 
Voor dringende hulp kunt u terecht bij: Piet van Sprang 
(0252 674279), Andries Vermeulen of Louis van den 
Bosch en de overige bestuursleden 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

Het bestuur. Aan alle leden van onze computerclub van-
uit deze, toch ongebruikelijke weg, een bloedserieuze 
oproep om het bestuur te komen versterken. Wij hebben 
heel hard een paar bestuursleden nodig die ons willen on-
dersteunen bij het instant houden en – indien mogelijk – 
uitbreiden van ons clubje. Met ruim 225 leden moeten er 
wel een paar zijn die de sprong naar een ondersteunende 
bestuursfunctie durven maken. Je hoeft absoluut geen 
techneut- of computerfreak te zijn  om een wezenlijke bij-
drage aan het huidige bestuur te kunnen geven.
Het bestuur bestaat nu uit:
Andries Vermeulen, vicevoorzitter en ad interim voorzitter;  
Mieke Ebell, Secretaris
Nel van der Linden, Penningmeester
Louis van der Bosch, Public Relations
Binnen het bestuur, maar ook daarbuiten bij leden die vaak 
op de clubdagen aanwezig zijn, is voldoende knowhow 
aanwezig om u allen bij te staan met het verhelpen van 
uw computer problemen. En U weet, als u vragen heeft, 
kunt u ze altijd aan mij mailen. Het adres staat hiernaast in 
de colofon. Ben ik een paar dagen weg, dan duurt het iets 
langer, maar antwoord krijgt u zo wie zo. 

Zoooooooooooooooooooooooooooooo nu weet u echt 
wie wij zijn en nu wachten wij op alle aanmeldingen. Zijn 
het er meer dan tien, dan moeten we helaas een lootje 
trekken. Maar laat u niet weerhouden, u kunt ook eerst 
als genodigde meelopen om te kijken of het iets voor u is.
Wij zijn er voor u, maar u hebben wij ook hard nodig om 
als club te overleven in deze moeilijke en soms onbegrij-
pelijke wereld van de computer techniek en alle gevaren 
die dat met zich mee brengt.
Verderop in het blad leest u ook het enerverende verslag 
van de jaarvergadering van 13 maart 2018 waar, buiten 
het aftreden van Piet en Huub, veel gediscussieerd werd 
over het per post of digitaal verzenden van de Bolleboos. 
In juni komen we daar middels een enquête of zoiets op 
terug. Wij hopen dat u, tijdens het zomerreces, actief rea-
geert zodat we u in september de Bolleboos op de door u 
gewenste wijze kunnen toesturen.

Andries Vermeulen

Opfrissen basiskennis Windows  
Zaterdag 12 mei zal  Mieke Ebell de presentatie verzor-
gen. Aanvang 11.00 uur.

De leden van de helpdesk merken af en toe, dat een stuk-
je basiskennis is weggezakt.
Mieke zal de verschillende mogelijkheden van de verken-
ner tonen en ook een deel bestandsbeheer. Net zoals 
vele wegen naar Rome leiden, zijn er ook op de compu-
ter/laptop vele mogelijkheden om hetzelfde te bereiken. 
Er komt geen hand-out, u kunt zelf noteren wat u wilt 
onthouden om later eventueel te gebruiken. Dat kan per 
persoon totaal verschillend zijn. Natuurlijk kunt U tijdens 
en na de presentatie vragen stellen, die zal ik trachten te 
beantwoorden.

Mieke Ebell
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1. Opening
Precies om 20.00 uur opent voorzitter Piet van Sprang de 
jaarvergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

Fijn dat u allen de moeite heeft genomen om deze ver-
gadering bij te wonen. Een speciaal welkom voor nieuwe 
leden en de ereleden Dick Breedijk en Jan Jonker. De 
komst van oud voorzitter Breedijk is een grote verrassing. 
Piet had geen afbericht van Dick ontvangen en dacht “het 
zal toch niet . . .”, helemaal uit Balkbrug (Ov.). Berich-
ten van verhindering van mevrouw Meulblok, mevrouw 
Heleen Hendriks, met dank aan het bestuur en van de 
heer Bert van Diemen. Piet vervolgt zijn inleiding met 
een terugblik op het afgelopen jaar, maar begint met het 
noemen van drie leden die ons ontvallen zijn en vraagt 
staande een moment van stilte. De voorzitter benoemt 
evenals tijdens de Nieuwjaars speech in januari 2018  de 
problemen voorafgaande aan het vieren van het 35-jarig 
bestaan van de club. Ook licht hij toe wat hem heeft doen 
besluiten om als voorzitter te stoppen. Hij was 30 jaar 
medebestuurder, waarvan 17  jaar als voorzitter. Mede 
wegens zijn gezondheid moet hij “zijn kindje” nu loslaten. 
Het ledental wisselt elk jaar een beetje en is nu  rond de 
230. De gemiddelde opkomst op clubdagen is echter vrij 
stabiel, rond de 50 leden. De voorzitter verzoekt agenda-
punt 6a aan de agenda toe te voegen.

2. Goedkeuring  notulen jaarvergadering 14-03-2017
Op de vraag die vorig jaar door de heer Doeswijk is ge-
steld inzake bestuursaansprakelijkheid geeft de voorzit-
ter een toelichting. Alle bestuurlijke vrijwilligers van een 
club c.q. vereniging, ingeschreven bij de KvK, zijn via de 
Nederlandse Gemeente verzekerd. Echter secundair. De 
eigen verzekering geldt eerst. Indien die niet uitkeert kan 
een beroep hierop worden gedaan Met dank aan de se-
cretaris mevrouw Mieke Ebell worden de notulen goed-
gekeurd. 

3. Behandeling ingekomen stukken
Behalve de afzeggingen geen ingekomen stukken. Over 
de gezondheid van ons lid Ferdinand de Grijs doet de 
secretaris mevrouw Ebell verslag. Hij wacht nog op een 
operatie, maar na april/mei zal hij weer kunnen deelne-
men aan verschillende activiteiten. De in het voorjaar 
geplande iPad cursus schuift op naar september. Voor-
lopig gaat Ferdinand in de Bolleboos iPad tips geven en 
vragen behandelen. Deze zullen via www.decvb.nl en via 

de secretaris doorgestuurd worden. Verder wenst hij ons 
allen een goede vergadering. De secretaris voegt hieraan 
toe, dat ook op de clubdagen hulp wordt verleend voor de 
iPad. De heer Walter Terlage vraagt of dit ook geldt voor 
tablets (Android, bijvoorbeeld Samsung). Op de site en in 
de Bolleboos zal gevraagd worden naar leden, die deze 
kennis willen uitdragen of delen. Mevrouw Van der Vliet 
vraagt welk type iPad oud of nieuw is. Dit in verband met 
de cursus. Deze vraag wordt in de volgende Bolleboos 
beantwoord.

4. Jaarverslag 2017 van de secretaris
Enkele overzichten worden rondgedeeld, om mee te le-
zen. De secretaris mevrouw Ebell leest het jaarverslag 
2017 voor, waarna het door de vergadering wordt goed-
gekeurd. 

5. Financieel jaarverslag 2017 
De financiële stukken worden uitgedeeld. Het afgelopen 
jaar was complex door het verschuiven van het vereni-
gingsjaar. Onze penningmeester mevrouw Van der Lin-
den geeft uitleg, o.a. er wordt entree gevraagd als er een 
presentatie is. De heer Van Grondelle vindt de kosten van 
de Bolleboos erg hoog. Hij stelt: wij zijn een computer-
club. Waarom kan het blad niet digitaal? Volgens de voor-
zitter was dit 15 jaar geleden al een heikel onderwerp. 
De stelling ontlokt ook nu een brede en felle discussie 
van voor- en tegenstanders. Voorbeelden worden gege-
ven van andere verenigingen en het gebruik door oudere 
leden. De meningen lopen behoorlijk uiteen. Volgens be-
stuurslid Louis van den Bosch gaan we eraan voorbij, dat 
de ervaring heeft geleerd dat papieren versies wèl gele-
zen worden en digitaal veel minder tot zelfs helemaal niet.
Ook erelid Breedijk leest de Bol liever op papier. Volgens 
de heer Breedijk moeten we, zolang het betaalbaar is en 
goed functioneert, de situatie handhaven. Nu is het zo, 
dat er 200 stuks per post worden verzonden (ook naar 
bibliotheken en leeskamers) en  55 stuks alleen digitaal. 
De leden konden zelf kiezen. Toch nemen leden die de di-
gitale Bol ontvangen regelmatig de papieren versie op de 
clubdag mee. Om deze discussie af te ronden zal het be-
stuur hierover een enquête opstellen, alle leden benade-
ren en naar hun mening vragen. We willen wel bestaande 
leden behouden en nieuwe leden binnenhalen. Financi-
eel, zelfs zonder contributie verhoging, kan de huidige 
wijze voorlopig gecontinueerd worden. Onze webmaster 
Ruth Spaargaren zegt dat de digitale Bol veel op de CVB-
website wordt bekeken, ook omdat het mooier is en dan 
ook in kleur is. Tot slot zegt de heer Van Dierendonck dat 
hij en de andere aanwezigen op deze vergadering alle 
leden vertegenwoordigen, maar dat hij zonder papieren 
Bolleboos niet op de vergadering had gezeten. Vooruit-
lopend op het nieuw te vormen bestuur zegt vicevoorzit-
ter Andries Vermeulen dat alle aangedragen opties zullen 
worden doorgenomen. 

Begroting 2018
Onze penningmeester mevrouw  Nel van der Linden geeft 

Notulen Jaarvergadering van de CVB d.d. 13 maart 2018                    
Totaal 26 aanwezige leden 
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uitleg over de begroting. Uiteraard is het een inschatting. 
Er zijn twee cursussen gepland, 1x iPad, waarvoor al vele 
aanmeldingen zijn en 1x Windows 10. 

Ze benoemt de algemene kosten, o.a. zaalhuur clubdag 
en inloop, vergaderkosten, opslag, bankkosten, prijzen 
fotowedstrijd, enz. We teren iets in. De voorzitter merkt 
op dat de contributie jarenlang niet is verhoogd en dat is 
nu ook nog niet nodig. Een welverdiend applaus voor het 
vele werk van de penningmeester en onder dankzegging 
wordt de begroting 2018 goedgekeurd.

6. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren John van der 
Meer en reserve lid Jan van Grondelle, heeft op maan-
dag 12 maart in aanwezigheid van penningmeester me-
vrouw Van der Linden de kas gecontroleerd. Reserve lid 
Van Grondelle was opgeroepen in de plaats van de heer 
Doeswijk, die zich had afgemeld.  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. Dank aan beide 
heren voor hun controle.

6a. Het ingevoegde agendapunt van de voorzitter
Piet pakt een grote ordner met de ledenadministratie, 
pasjes en de originele statuten van 8 oktober 1986. De 
club had een paar blessure jaren door samenwerking met 
de VCGN (Vereniging Commodore gebruikers Neder-
land), maar zijn snel weer teruggekeerd naar hun basis. 
Hij noemt belangrijke gedenkwaardige momenten van de 
club en memoreert de verschillende jubilea. 25 Jaar, 30 
jaar met een gekleurde Bolleboos, 35 jaar. Als een rode 
draad lopen de verschillende sponsoren met donaties en 
acties er door. In 2009 heeft het RABO fonds ons een 
bedrag geschonken waarvan door de CVB 6 laptops zijn 
aangeschaft. Deze werden een week later gestolen. Piet 
stond met tranen in zijn ogen. Al die jaren heeft hij waar 
mogelijk donaties voor de club losgepeuterd. Zelfs na een 
aanvaring met de ING, zijn de gemaakte kosten vergoed.
Op de bestuursvergaderingen, 17 jaar lang, ging het 
soms hard tegen hard. Piet geeft een historisch overzicht 
van het aantal leden en het bedrag dat toen op rekening 
stond. Hij begint in 2003. En alle 35 jaren is de contributie 
niet verhoogd. De heer Breedijk valt in, dat de bestuurs-
leden in het begin wel eens contributie vooruit betaalden, 

nodig om bepaalde rekeningen te voldoen. Op de agenda 
van de bestuursvergadering heeft meer dan een jaar het 
punt “aanschaf nieuwe laptops” gestaan. De oude waren 
8 jaar oud en dringend aan vervanging toe voor de les-
sen en op de clubdagen. Dat punt kan nu van de agenda, 
want Piet heeft via Coöp Fonds Rabobank Regio Schip-
hol recentelijk bericht ontvangen dat de gevraagde dona-
tie uit de bloeiende Ledenbank Actie 2017 is toegekend 
voor een bedrag van € 2.640,00 waarvoor dus 3 laptops 
zijn aangeschaft. De gekozen laptops zijn besteld en on-
derweg en een afbeelding van deze laptops gaat rond 
door de zaal. Onze voorzitter is blij dat hij dit nog voor 
de club heeft kunnen regelen en kan met een gerust hart 
opstappen. Mede met het behalen van dit resultaat zegt 
hij dat zijn taak is volbracht.
Nu kunnen we verder met de bestuursverkiezing.

7. Bestuursverkiezing
Helaas zijn er geen aanmeldingen binnengekomen tot 
versterking van het bestuur. Zelfs tijdens de opgerekte 
aanmelding tot dit tijdstip op deze avond meldt niemand 
zich. Volgens aftreedschema treedt naast de niet herkies-
bare voorzitter ook PR-man Louis van den Bosch af. Ge-
lukkig stelt hij zich wel herkiesbaar voor een periode van 
3 jaar. Louis wordt bedankt voor zijn inzet en met applaus 
gaat de vergadering akkoord met zijn herbenoeming. Tus-
sentijds treedt cursus coördinator Huub Vlaming af. Door 
zijn vakantie vorig jaar was het bestuur er van uit gegaan 
dat Huub weer verkiesbaar zou zijn, maar Huub had daar 
zijn bedenkingen over. Huub bedankt zijn medebestuurs-
leden voor de fijne tijd en met een flink applaus wordt 
hij bedankt voor zijn jarenlange inzet. Dan willen Piet en 
Huub in de zaal gaan zitten, maar vicevoorzitter Andries 
Vermeulen neemt de voorzittershamer over en geeft oud-
voorzitter en erelid Dick Breedijk het woord.
Dick Breedijk memoreert, dat hij 17 jaar geleden Piet 
heeft opgezadeld met het voorzitterschap. Hij vertelt en-
kele -voor velen van ons onbekende- gegevens over Piet, 
zoals die keer dat hij op 11-jarige leeftijd en al gek op 
elektra, schakelaars en bedradingen, zijn ouderlijk huis in 
West-Brabant wel eens in het donker zette.
Dick was in 1987 voorzitter geworden, als opvolger van 
mede oprichter Han Dekker. Het bestuur vloog elkaar 
toen wel eens in de haren en dus besloot Dick mensen te 
verzamen waar goed mee samen te werken zou zijn. Zo 
haalde hij Piet in 1988 als penningmeester in het bestuur, 
gevolgd door verschillende functies als PR, redactie, vi-
cevoorzitter en in 2001 voorzitter en opvolger van Dick. 
Als voorzitter zegt Dick, is de club nummer één en ik denk 
dat iedereen je dankbaar is, wat je allemaal voor de CVB 
gedaan hebt. Dick sluit af met de tekst: “Het bestuur heeft, 
buiten je supervisie om besloten, om je het erevoorzitter-
schap te verlenen en die mag ik jou hierbij overhandigen.”
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Vicevoorzitter Andries Vermeulen vraagt en krijgt met luid 
applaus toestemming van de vergadering voor het verle-
nen van beide titels, erelid voor Huub Vlaming en erevoor-
zitter voor Piet van Sprang. De mooi ingelijste oorkondes 
en bloemen worden overhandigd met mooie woorden 
voor de beide aftredende bestuursleden en er worden 
foto’s gemaakt door journalist Frans Tol. Huub brengt 
nog in, dat Piet in zijn Nieuwjaarstoespraak  meldde, dat 
hij 30 jaar bestuurslid plus zijn leeftijd nu precies op 100 
uitkwam, maar dat hijzelf met deze methode boven de 
108 uitkomt. Maar het heeft Huub jong gehouden. Andries 
overhandigt Piet en Huub een envelop. Webmaster Ruth 
Spaargaren ontvangt een envelop met een kleine bijdra-
ge voor haar vele werk, maar ook Geerhard van Hulzen, 
die altijd klaar staat om te helpen op de clubdagen voor 
ondersteuning in de zaal maar ook er buiten, op straat 
dus, voor het ophangen van de spandoeken ontvangt een 
envelop. Onze afwezige redacteur Rob Hendriks zal deze 
later ontvangen. Andries heeft voor allen waarderende 
woorden, gevolgd door applaus. Hierbij hoort ook woord 
van dank voor Kees en Truus Klerk voor de maandelijkse 
zorgen en de tussendoortjes met cursussen en dergelijke.
Hoe nu verder, vraagt Jan van Grondelle. Er is geen voor-
zitter. Andries vraagt of dit een open sollicitatie is. Ook 
meldt niemand van de aanwezige leden zich tijdens de 
vergadering. Andries meldt, dat hij als vicevoorzitter voor-
lopig ad interim voorzitter is. We blijven lobbyen voor uit-
breiding binnen het bestuur. De overgebleven bestuursle-
den zullen onder elkaar de taken verdelen. Ook moet er 
naar de toekomst worden gekeken. De jongere generatie 
heeft andere behoeften. Desondanks mag een clublid ad-
hoc binnenstappen en meepraten.

8. Verkiezing kascontrolecommissie
Aftredend is de heer Ton Doeswijk.  Als nieuwe voorzit-
ter wordt benoemd de heer John van der Meer, samen 
met de heer Jan van Grondelle. Met algemene stemmen 
wordt als reserve gekozen de heer Jan Jonker. Deze 
vraagt of het een bezwaar is, dat hij familie is van de pen-
ningmeester. De vergadering vindt het geen bezwaar.

9. Rondvraag
Erevoorzitter Piet van Sprang vraagt gelijk het woord en 
blikt met ontroering terug. De laatste 10 jaar zijn bestuurs-
vergaderingen in redelijke harmonie verlopen, in tegen-
stelling tot een periode daarvoor. Hij dankt ons allen voor 
de mooie tijd.
De heer Bert Hubert vraagt of er Statuten zijn en zo ja, 
waar die te lezen zijn. De originele Statuten zijn eerder op 
de avond overhandigd aan de secretaris. Wie ze wil lezen 
kan er naar vragen. Ze zijn ook digitaal.
De heer John van der Meer merkt op dat veel mensen 
tegenwoordig onbeperkte data via hun mobiel hebben. 
Zij kunnen dit gebruiken op de clubdagen, wanneer er 
slechte wifi is.
Andries antwoordt dat de wifi van het Trefpunt gelukkig 
sinds vorige maand verbeterd is. Het is dus niet nodig om 
de eigen mobiele data te gebruiken.
 
10. Sluiting van de vergadering om 21.45 uur.
De voorzitter ad interim sluit de vergadering en nodigt de 
aanwezigen uit om onder het genot van een drankje na te 
praten aan de bar.

Mieke Ebell-Roos, secretaris, 20 maart 2017
(Het jaarverslag 2017 kunt U op de website lezen).

Inloop dinsdagmiddag 24 april    
Ruim tien minuten later arriveerden Andries en Mieke en 
zaal 3 in het Trefpunt was al redelijk vol.  Andries ging 
meteen aan de slag. Niet meer in de laptop kunnen om-
dat het wachtwoord het niet doet. Ja, dat was de eerste 
klus en zoals gebruikelijk bij Andries, het probleem werd 
met succes verholpen. Hulp bij het instellen van instel-
lingen. Hoe doe je dit ook alweer? Louis was vooral bezig 
om hulp te bieden bij update en (her)installatie van de 
nieuwste Windows 10 wat uiteindelijk gelukt is en ieder-
een tevreden naar huis keerde. Wat opviel was dat veel 
laptops wilden updaten en dat duurt heeeeel lang. Vooraf 
de updates tijdelijk uitzetten helpt altijd.

Daarom een tip voordat u naar de inloop, de clubdag 
of een cursus gaat!
Probeer zoveel mogelijk thuis de updates binnen te halen 
en te installeren en herstart daarna nog een keer extra. 
Thuis gaat dat veel sneller. Voor de helpdesk houdt het 
heel erg op om lang te moeten wachten totdat de compu-
ter is bijgewerkt. Sommige updates herstarten een paar 
keer achter elkaar.
Denk eraan: voor de clubdag of inloop (maar ook voor 
de cursus): eerst thuis de updates binnenhalen en instal-
leren en opnieuw opstarten.
De helpdesk is u er dankbaar voor.

Clubdag zaterdag 7 april              

Niet heel druk, maar toch zo’n 40 leden waren aanwezig. 
Het is altijd goed om te zien, dat veel leden elkaar helpen. 
Ook toont men elkaars foto’s en/of video’s. Zo toonde As-
trid mooie beelden van haar sport, het rolstoeldansen. 
Dit was de eerste keer dat de winkel van Piet ontbrak. 
Gelukkig had hij toch het één en ander bij zich. Zo heeft 
hij een paar leden kunnen helpen. 
Voor de loterij had Nel voor mooie prijsjes gezorgd. 
De wifi functioneerde  goed en zo hoort het ook, vooral bij 
een computerclub.  
Zijn er leden die iPad en/of Android gebruiken en hun ken-
nis willen overdragen? Maak u bekend. Soms is een klein 
beetje meer kennis al voldoende om een ander te helpen.
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Vraag & Antwoord                                                                     
Af en toe moet je jezelf kietelen als iets onverwachts gelukt is, want een ander doet het niet voor je. Ik 
help al jaren iemand met zijn computer en het afgelopen jaar had hij problemen bij het opstarten en het 
werd steeds erger. Tijdens het opstarten ging hij steeds opnieuw herstarten en uiteindelijk na ongeveer 
15 tot 30 minuten kon hij zijn computer gebruiken. Ik had het geheugen al gecontroleerd en ook de harde 
schijf. Beiden bleken prima in orde. Ook een hele nieuwe schone Windows 10 gaf geen oplossing. Het 
opstart probleem werd alleen maar erger. Uiteindelijk heb ik de computer vorige week opgehaald om er 
thuis nog eens goed naar te kijken. Alle kabels aangesloten en hetzelfde probleem. De internet kabel eruit gehaald om, 
zonder controle, een upgrade van Windows 10 te kunnen doen. En wat schets mijn verbazing, de computer startte in 
één keer op. Toen ik daarna de internet kabel weer in de UTP poort stopte, sloeg de pc uit. Om een lang verhaal kort te 
maken, er bleek kortsluiting te zitten in de UTP poort van het moederbord. In al de jaren dat ik met computers werk, heb 
ik dat nooit meegemaakt. Waarschijnlijk is het veroorzaakt door een grote kortsluiting/stroomstoring vorig jaar februari in 
de wijk waar hij woont. Ik heb de UTP poort van het moederbord uitgezet en er een losse netwerkkaart ingezet. En de 
computer werkt weer picobello.
Mijn kleindochter heeft voor haar scriptie een acht of acht en een half gehaald als we het naar de Nederlandse methode 
berekenen. Ze kreeg daar in Aschaffenburg een 1.3 het hoogste cijfer daar is een 1, of te wel een 10 bij ons. Het ko-
mende semester gaat ze inderdaad Wiskunde D geven op de universiteit. Al met al een meisje waar je als Opa trots op 
kan zijn. En dat doe ik ook.
Twee weken terug ben ik met mijn meissie nog een paar dagen naar Wolvega geweest. Even Friesland onveilig ge-
maakt. Leeuwarden en een paar andere plaatsen bezocht en heerlijk genoten van de weidse landschap. Even heerlijk 
tot rust gekomen en ons lekker laten verwennen. Als u in die dagen een hulp mailtje gestuurd heeft, moest u wachten 
tot ik terug was. Maar antwoord heeft u in ieder geval gehad. Heeft u computer gerelateerde vragen, mail me dan: vice-
voorzitter@decvb.nl. 

Vraag: Beste Andries, je hoort de laatste tijd regelmatig dat Face-
book een heleboel gegevens van iedereen bewaart en dat daar ook 
misbruik van wordt gemaakt door bedrijven die aan Facebook gelinkt 
worden. Maar hoe zit hert nu met Google? Bewaart die ook zoveel 
gegevens van de gebruikers en als dat zo is, kun je die wissen of 
daadwerkelijk verwijderen? Ik wil Google best gebruiken, maar als ze 
met mijn gegevens aan de haal gaan ga ik echt een ander e-mail ac-
count gebruiken. Ik hoor het graag. Riny.
Antwoord: Beste Riny, ja, Google weet heel veel van je, maar geluk-
kig kun je de bijgehouden (persoonlijke) informatie wel verwijderen. 
Ga naar https://myaccount.google.com en meld je aan. In de rubriek 
Persoonlijke info en privacy klikt je op Ga naar Mijn activiteit. Klik op 
het pictogram met de drie puntjes en kies Activiteits opties. Je vindt 
hier onder meer Web- en app-activiteit, Locatiegeschiedenis, Appa-
raat gegevens en Spraak- en audioactiviteit terug. Bij Web- en app-
activiteit kun je gerichte informatie verwijderen door Activiteit verwijde-
ren op basis van aan te klikken, waarna je op basis van het onderwerp 
of van een bepaalde periode data kunt verwijderen. Selecteer bij Ver-
wijderen op basis van datum de optie Onbeperkt om alles in een keer 
leeg te maken.

Om je Locatiegeschiedenis te verwijderen 
kies je Geschiedenis beheren waarna je het 
tandwielpictogram aanklikt en Volledige ge-
schiedenis verwijderen selecteert.

Als je activiteiten verwij-
dert krijg je wel een mel-
ding van Google dat je het 
eigenlijk niet moet doen. 
Zet wel een vinkje bij niet 
meer weergeven en klik 
op OK. Daar-
na krijg je een 
venster om 
het definitief te 
verwijderen.

Wil je echt dat er niets meer wordt bijgehou-
den, dan kun je in de rubriek persoonlijke in-
formatie en privacy, het vastleggen van alle 
activiteiten onderbreken c.q. uitzetten. Je 
moet wel een paar keer op Onderbreken of 
uitzetten klikken voordat Google je keuze ac-
cepteert. 
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Vraag: Beste Andries, ik heb begrepen dat je 
veiliger surft als je V(irtual) P(rivate N(etwerk) 
gebruikt. De meeste die ik kon vinden kosten 
maandelijks een paar aardige centen. Weet 
jij misschien een goede gratis VPN service?
Je zou me er erg blij mee maken. Daan
Antwoord: Beste Daan, je kan in de Store van 
Microsoft Hotspot Shield Free VPN downloa-
den en installeren, maar het nadeel is dat je 
die elke keer zelf moet starten en daarna kun 
je dan surfen met gebruikmaking van VPN.

Je kunt ook gaan naar https://nld.winscribe.
com om Windscribe VPN te downloaden en 
te installeren. Je kan uit 11 locaties kiezen, 
de services ondersteunt P2P en je krijgt een 
bandbreedte tot 10 GB per maand na beves-
tiging van je e-mailadres.

Vraag: Beste Andries, mijn laptop met Win-
dows 10 is niet meer vooruit te branden. 
Vooral de verkenner reageert erg traag, maar 
ook de andere onderdelen werken naar mijn 
mening traag. Heb jij een idee hoe dat komt 
en wat er aan te doen is? Bij voorbaat mijn 
dank. Greet.
Antwoord: Beste Greet, het kan komen door 
de zoekfunctie van Windows 10. Klik op het 
vergrootglas links onder en type Probleem 
oplossen en klik daarop. Scrol helemaal naar 
beneden en klik op Zoeken en indexeren en 
vervolgens op Probleemoplosser uitvoeren. 

Ik denk dat jouw trage laptop daarna weer 
prima draait. Ook kun je in deze app nog veel 
meer problemen oplossen. Succes en ik hoor 
wel of het werkt.

Andries Vermeulen

Tips voor de iPad              
Heeft u last van een trage browser?
Er kunnen veel pagina’s tegelijk open staan; 
deze verversen telkens en maken uw browser 
dus trager. Sluit alle pagina’s die u (toch) niet 
meer raadpleegt:
- open Safari
- klik rechtsboven op de ‘dubbele pagina’:

- u ziet dan, als onderstaand, alle openstaan-
de pagina’s met linksboven op elke pagina 
een zwart kruisje:

- druk op elke pagina, die u niet meer hoeft te 
lezen, op het kruisje en de pagina verdwijnt

Laat de prullenbak van uw mail automa-
tisch leegmaken
De prullenbak van uw mailbox op uw iPad 
wordt, net zo als uw prullenbak thuis, niet 
automatisch leeggemaakt. U kan dit naar be-
hoeven instellen op het tijdstip van leegma-
ken. Hierbij hebt u de keus uit:
- nooit
- na één dag
- na één week
- na één maand
Volg hiervoor de volgende werkwijze (iOS 11):
- open ‘instellingen’
- klik in de linker kolom op ‘accounts en wacht-
woorden’
- klik in de rechter kolom op het account waar-
van u de instelling wilt wijzigen
- klik vervolgens op het woord ‘account’:

- klik in het verschenen venster op ‘geavan-

ceerd’ (onderste re-
gel):

- controleer bij ‘zet 
verwijderde berich-
ten in’ of het vinkje 
staat achter ‘verwij-
derd; als het vinkje 
achter ‘archief’ staat 
worden alle berich-
ten die u denkt ver-
wijderd te hebben 
in het archief (per 
account) bewaard 
en zult u de berich-
ten uit het archief 
moeten verwijderen 
voordat zij echt van 
de iPad/iPhone zijn 
verwijderd

- klik vervolgens op 
‘verwijderd’
- klik in het versche-
nen venster op de 
gewenste instelling 
(hier: ‘na één week’) 
en u ziet achter in de 
regel een vinkje ver-
schijnen
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Wij feliciteren de jarigen in
mei

1-5 Paul Munsterman
2-5 Miep Meulblok-Vink
3-5 Stephan van Wylick
3-5 Walter Terlage
4-5 Marry van Steeg-Troost
8-5 Ineke van der Meij
10-5 Louis van den Bosch
13-5 Thea Wies v.d. Stelt
14-5 Onno Netscher
16-5 Leo Koek
19-5 Tiny van den Maden
19-5 ConnyBus
19-5 Ati Meraxa
20-5 A van der Plas
23-5 Berend Luder
24-5 Hanné Dresken-Vermeij
25-5 Dirk Blom
26-5 Jan Medenblik

en wensen hen veel geluk en voor-
spoed maar bovenal gezondheid toe

bestuur CVB

Wi-Fi aanmeldingsprocedure in Het Trefpunt

Zoals bekend kunnen alle gebruikers bij Het Trefpunt tijdens de meetings gratis 
gebruik maken van internet. Voorheen moest worden ingelogd met een wacht-
woord. Sinds enige tijd is dat niet meer nodig en kan binnen het gebouw overal 
gebruik worden gemaakt van het Wi-Fi punt “Trefpunt gasten”. 
Dit wordt ook wel het SSID (ofwel de naam van een draadloos netwerk) ge-
noemd. Wellicht voor degene die het nog niet weten of moeite daarmee hebben 
zal ik de procedure nog even beschrijven. 
Het verbindingssignaal is het krachtigst binnen de grote zaal. De zalen aan 
de voorzijde naast de ingang zijn wellicht iets minder maar zijn nog altijd vol-
doende.   
Om toegang te krijgen tot Wi-Fi dien je je dus eerst aan te melden bij “Tref-
punten gasten”. Vervolgens opent het welkomstscherm van Het Zalencentrum 
Trefpunt zich waarin je moet instemmen met de voorwaarden en de huisregels 
zoals die daar beschreven staan. Lees dat bijvoorbeeld één keer door. 
Daarna weet je het wel en ‘scrol je in dit scherm dan (met toetsenbord of muis) 
geheel naar beneden. Klik vervolgens op het blauwe kader “Ga verder naar 
het internet“. Zodra dit is geaccepteerd zal rechtonderaan in de taakbalk het 
Wi-Fi teken geheel wit worden waaraan je kan zien dat je bent verbonden en 
zal de startpagina van Zalencentrum Het Trefpunt verschijnen. 
Dat is tevens de aanwijzing dat je op internet bent en kan je desgewenst naar 
de site van De CVB gaan (www.decvb.nl) of een ander adres intypen of als 
favoriet aanklikken. 
Wel dien je erop te letten dat bij een herstart van je PC of laptop je dan weer 
opnieuw aan te melden en zal je niet automatisch weer worden verbonden. 

Cursussen 2018                                                  
In het najaar worden der cursussen aangeboden van Windows 10 en iPad.  
Voor leden van de CVB zijn de kosten per cursus €75,00 (6 dagdelen)
Informatie hierover volgt. U kunt zich nog opgeven via: cursusinfo@decvb.nl, 
tijdelijk waargenomen door Mieke. Leden, die zich voor de iPad cursus hebben 
opgegeven zullen komende maand per mail worden benaderd om te inven-
tariseren, welke cursisten met een “oude” of een  “nieuwe” iPad werken. Zo 
proberen we de iPad cursus in goede banen te leiden.
iPad verschillen
Als je gaat zoeken naar de verschillende iPads, dan word je overladen met info. 
Ja, zoek daar maar de informatie tussen die je nodig hebt. 
Ferdinand de Grijs legt het als volgt uit:
Het huidige operating systeem, iOS 11, wordt geaccepteerd door:
- iPad Air en hoger, iPad mini 2 en hoger; vanaf 2013
- iPhone 5s en hoger; vanaf 2013
- iPod 6e generatie; vanaf 2015

Hoe weet je op welke versie jouw iPad draait?
Ga naar instellingen, dan naar algemeen. Rechter kolom staat info 
en daaronder Software-update -> klik daarop (soms duurt het zoeken 
even). Dan kunt u lezen (bij een oudere versie bijvoorbeeld) IOS 9.3.5  
of bij een nieuwe versie IOS 11 en meer. Op de volgende regel staat bijvoorbeeld 
“De software is up-to-date” Dat is oké. 
Maar... als er een “1” achter staat, betekent dit, dat je nog moet updaten! 
Beter is het, om dat thuis te doen en niet op de club of op de les. Thuis gaat het 
mogelijk veel sneller als je beschikt over een snelle(re) WiFi verbinding.
Verschillen tussen iOS 11 en voorafgaande versies zijn te groot om door elkaar 
in de les te behandelen. Ferdinand gaat er van uit, dat potentiële cursisten al in 
het bezit zijn van een iPad en dus met de basis van het systeem bekend zijn. 
Hij denkt tijdens een cursus het volgende te kunnen behandelen:
- algemene functies: aan/uit, instellingen, Wifi instelling, toetsenbord
- internet / Safari gebruik
- mail ontvangen en versturen, contacten
Het gebruik van camera/foto en gebruik van facetime zal later aangeboden 
worden, of op speciale middagen. Heeft U vragen over iPad gebruik, mail (via  
secretaris@decvb.nl, met vermelding iPad) wordt allemaal doorgestuurd naar 
Ferdinand. Hij is herstellende, maar nog niet helemaal klachten vrij.

Louis van den Bosch

Overleden

Het bestuur heeft bericht ontvan-
gen van het overlijden van twee 
leden.

Op 5 april is ons lid 

Kees Kapiteijn 

overleden op de leeftijd van 74 jaar.
Hij was lid vanaf 28 augustus 2010.

Tevens hebben wij vernomen dat 
ons lid 

Johan Willems 

reeds vorig jaar is overleden.
Hij was lid vanaf 1 september 2009.

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

Het Bestuur


