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u uw negatieven en dia’s 
direct op een SD geheugen 
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Voorwoord                                     Colofon  
Bijeenkomsten en presentaties: 
 4 mei
 1 juni
  7 september
 5 oktober
Clubdagen: van 10.00 - 15.00 uur 
Toegang: niet leden € 3,- (tot 16 jaar € 2,-) 
_____________________________________________ 
Inloopmiddag (13.30 - 16.00 uur):
 
 

_____________________________________________ 
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: voorzitter@decvb.nl
Ad Interim, Andries Vermeulen, 023 5642947
Vicevoorzitter: vicevoorzitter@decvb.nl
Andries Vermeulen, 023 5642947 
Penningmeester: penningmeester@decvb.nl
Nel van der Linden, 06 38988445 
Secretaris: secretaris@decvb.nl
Mieke Ebell, 06 24941956
Public Relations: publicrelations@decvb.nl
Louis van den Bosch, 023 5624002 
Cursusinfo&coördinatie: cursusinfo@decvb.nl 
Hans Gozeling
Drukwerk / verspreiding: secretaris@decvb.nl 
Mieke Ebell, 06 24941956 
Internetsite: webbeheerder@decvb.nl 
Ruth Spaargaren 
Redactie Bolleboos: redactie@decvb.nl 
Rob Hendriks
_____________________________________________
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

Tijdens deze schitterende Paasdagen hebben we even 
een pauze genomen van de hectiek van de afgelopen 
maand. Ja, dat was hard nodig want we zijn aan het ver-
huizen. Als u dit leest zitten we midden tussen de verhuis-
dozen. Heel veel spullen en boeken zijn weggegeven of 
naar de kringloop gebracht. 
Als de geplande verhuizing half mei achter de rug is dan 
gaan we weer genieten van de rust van de natuur en 
strandwandelingen. 
Allemaal in onze nabijheid aanwezig. 
 
Dit voorwoord heb ik op de iPad ingesproken, gebruik ma-
kend van het geleerde tijdens de spraakherkenning pre-
sentatie jongstleden maart. 
De toepassing is gemakkelijk, maar mijn brein werkt niet 
mee zoals ik zou willen. Ik was gewend om tijdens het 
typen na te denken, maar inspreken en direct de juiste 
zinnen formuleren eist een andere tactiek. 
Dus achteraf  toch weer corrigeren.
Ons brein moeten we blijven trainen volgens profes-
sor Erik Scherder. Dat kan tegenwoordig gemakke-
lijk digitaal met alle ter beschikking staande middelen.  
Maak bijvoorbeeld elke dag een sudoku, of speel een 
spelletje spider of freecell. Gewoon als ontspanning. 
Zelfs een puzzel maken met kleine stukjes kan tegenwoordig 
op de iPad of tablet. Dat dit allemaal zo eenvoudig kan, vind 
ik het een enorme verrijking van de digitale mogelijkheden. 
Ik zie mijn moeder nog aan tafel zitten patience spelen, 
voor elk spelletje weer de kaarten schudden en uitleggen. 
Of mijn  tante, waar de eettafel altijd in gebruik was met 
een enorme legpuzzel. 
 
Wat ik geen digitale verrijking vind zijn de piepjes van mail, 
WhatsApp, Facebook, Twitter of één van de andere soci-
ale media. Bij mij staan ze uit, want ik wil niet de hele dag 
door alle meldingen lezen. 
Mijn vrienden weten het wel. Wie mij echt dringend nodig 
heeft, moet even bellen. 
Dat  is persoonlijker en men kan meteen antwoord krijgen.
Alle andere meldingen worden later gelezen en/of beant-
woord.
Tot ziens op de volgende twee clubdagen op 4 mei en 1 
juni.

Mieke Ebell
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Nuttige en handige Whatsapp tips die je waarschijnlijk (nog) niet wist!
In de Bolleboos zijn jullie normaliter gewend om veel Tips en trucs over Windows tips te krijgen. Omdat er ook veel ge-
bruikers zijn die whatsapp op hun smartphone gebruiken, wilde ik deze keer ook eens wat aandacht hieraan schenken. 
Afgelopen maand heeft Dennis Witjas van AVT Benelux ons op de meeting van 2 februari ons aardig wat tips voorge-
schoteld wat je onder andere met spraakherkenning kan doen. Een aantal zijn mij al bekend maar bemerkte dat er be-
hoefte aan was om die tips met andere gebruikers te delen. Vandaar dat artikel. 
Stel je zit in de auto en maakt een lange rit maar je wilt 
toch je e-mail of whatsapp berichten afluisteren en zelfs 
beantwoorden zonder maar een toets in te typen! De vol-
gende functies kunnen dan erg handig zijn als je hands-
free berichten van uit je smartphone Bezitters van een iP-
hone kunnen (handsfree) berichten versturen via digitale 
assistent Siri. Hiervoor zeg je “hé Siri” of je houdt de start-
knop van de iPhone ingedrukt. Vervolgens zeg je: “Stuur 
een WhatsApp-bericht naar (de naam)”. Belangrijk is dat 
je de volledige naam van de contactpersoon uitspreekt 
zoals deze in je contactenlijst staat. Je kan ook zeggen: 
“Stuur een WhatsApp-bericht”. Vervolgens vraagt Siri 
naar wie je het wil sturen. Spreek dan de volledige naam 
in. Nadat je de persoon uit de lijst hebt genoemd, kun je 
het bericht dicteren en naar die persoon verzenden. Lukt 
dit niet meteen, kijk dan of je iPhone minimaal op iOS 10 
werkt en je de meest recente versie van WhatsApp geïn-
stalleerd hebt. Bovendien moet de Siri-ondersteuning voor 
WhatsApp aan staan. Ga daarvoor naar de app Instellin-
gen en tik op Siri en zoeken. Helemaal onderaan in de lijst 
met geïnstalleerde apps vind je WhatsApp. Zet de schake-
laar bij Gebruik met Siri aan. 

Daarnaast kan je met Siri ook hands-
free bellen met WhatsApp. Roep 
dan bijvoorbeeld: “Hé Siri, bel (naam 
persoon) via WhatsApp.” Let op dat 
de desbetreffende persoon wel in je 
contacten voorkomt. Ook kan je  on-
gelezen WhatsApp-berichten laten 
voorlezen door in te spreken: “Hé 
Siri, lees nieuwe WhatsAppberichten 
voor.” Siri geeft dan aan van wie je 
een nieuw en ongeopend WhatsApp-
bericht hebt ontvangen. Na elke con-
tactpersoon vraagt Siri of je direct wil 
antwoorden. Overigens kan dezelfde 
methode toegepast bij e-mailbe-
richten. Je vervangt dan eenvoudig 
whatsappbericht door e-mailbericht.  

Nu ik toch bezig ben kan ik er nog een paar aan jullie ver-
tellen. Met WhatsApp is ook mogelijk om een back-up van 
je chatgesprekken en media maken als je bent aangeslo-
ten op de cloud van bijvoorbeeld iCloud of Google Drive. 
Het is erg handig als  met die reservekopie de complete 
inhoud simpel kunt herstellen wanneer je overstapt naar 
een andere smartphone. Je kan het zo instellen dat het 
automatisch iedere dag, iedere week of iedere maand een 
reservekopie maakt. Die functie kan je vinden onder In-
stellingen, Chats, Reservekopie. In iOS maakt WhatsApp 
een back-up op iCloud en in Android op Google Drive. Een 
dergelijke reservekopie  is dan overigens niet beschermd 
door de end-to-end encryptie van WhatsApp zolang die in 
de cloud staat.

Gebruik je al lang Whatsapp dan bestaat de kans dat ie 
met alle in het verleden ontvangen plaatjes en video’s in 
omvang al erg groot is geworden. Om WhatsApp niet te 
groot te maken kan je inactieve chatgroepen te archive-
ren. Hiermee kun je chatgroepen verbergen zonder dat je 
ze daadwerkelijk verlaat. Je doet dat door over een chat-
groep van rechts naar links te vegen en dan bij een iPhone 
op Archiveer te tikken. Bij Android moet je naar het scherm 
Chats gaan. Raak daar het chatvenster aan dat je wilt ver-
bergen waarna je op het pictogram Archiveren tikt in de 
bovenste balk.
Je ontvangt wel eens uitnodigingen waar je geen zin in 
hebt. Als je dan niet herkend wilt worden in WhatsApp, ga 
je naar Instellingen, Account, Privacy en pas je de opties 
aan voor je online status en je profielfoto. Hier kun je aan-
geven of iedereen, niemand of alleen je contacten mogen 
weten wie je bent.
Stel je hebt net een bericht naar iemand verstuurd en ver-
wacht een reactie, maar je hoort niets en  blijft het stil van 
die kant … Je vraagt je dan af of de ander je bericht wel 
of niet heeft gelezen? Wil je het weten ga dan naar het 
informatiepaneel van het bericht. Bij de iPhone leg je je 
vinger op het bericht en veeg je naar links of rechts. Je kan 
het bericht ook ingedrukt houden en dan op Info tikken. 
Bij een Android toestel moet je ook op het verzonden be-
richt tikken, maar dit dan vasthouden. Je tikt dan bovenin 
op het infopictogram of gebruik je de menuknop en kiest 
voor Info. Daarna zie je wanneer je bericht is afgeleverd 
en wanneer de ander het heeft gelezen.
De locatiefunctie van je iPhone kan erg handig zijn als je 

met vrienden reist en aan 
hen wil laten weten waar 
je bent. Stel je hebt afge-
sproken om in de duinen 
met vrienden te gaan wan-
delen of ergens in een dorp 
afspreekt maar geen adres 
of specifieke plek. Om een 
realtime locatie te delen, 
tik je in een gesprek op het 
pluspictogram en daarna op 
Locatie. Vervolgens beslis 
je of je je Live locatie wilt 
delen of je huidige locatie. 
Live locatie betekent dat je 
de realtime locatie gedu-
rende een bepaalde tijd bij-
voorbeeld 15 minuten, 1 uur 
of 12 uur deelt. Dat maakt 
het makkelijker voor vrien-
den om je locatie te volgen 
terwijl je reist. 

Probeer ze maar eens uit!
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1. Opening
Om 20.00 uur opent vicevoorzitter (voorzitter ad inte-
rim) Andries Vermeulen de jaarvergadering en heet alle 
aanwezigen welkom. Hij zegt: Ik ben blij dat u allen, bij 
de jaarvergadering aanwezig bent, om mee te denken 
over het wel en wee van onze vereniging. Met name ook 
onze erevoorzitter Piet van Sprang en de ereleden, Jan 
Jonker en Huub Vlaming, die allen hun sporen voor de 
vereniging al verdiend hebben. Voordat we met de ver-
gadering beginnen wil ik alle leden en ook de partners 
die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn gedenken met 
een minuut stilte. Ik verzoek u om op te staan en in ge-
dachten stil te  staan bij allen die ons ontvallen zijn. 
Voordat ik wil overgaan naar punt 2 van de agenda, graag 
een opmerking over de verzending van de Bolleboos. Naar 
aanleiding van de vraag of iemand het clubblad digitaal of 
per post wil ontvangen, heeft het merendeel schriftelijk en 
persoonlijk gesteld dat zij de Bolleboos per post willen ont-
vangen. Reden waarom wij, net als enkele jaren geleden, 
besloten hebben om het clubblad ook per post te verzen-
den. Uit de vergadering wordt de vraag gesteld hoeveel 
leden dat waren. Antwoord ±25. Er wordt gesteld dat dat 
geen representatieve aantal is om hier over te beslissen. 
De vicevoorzitter zegt toe dat dit bij een later punt van de 
agenda aan de orde komt.

2. Goedkeuring notulen Jaarvergadering 2018
De notulen van 13 maart 2018 worden doorgenomen en 
met algemene stemmen akkoord bevonden.

3. Behandeling ingekomen stukken
Er zijn schriftelijke berichten van verhindering ontvangen 
van erelid de heer Dick Breedijk, mevrouw M. van Ditz-
huyzen-Albarda,  mevrouw R. Havay, de heer Bert van 
Diemen en de heer Carel Wierink. Verder is er bericht bin-
nengekomen van de kascontrole commissie die vragen 
om toevoeging aan de agenda van punt 6a. Dit gebeurt 
met algemene instemming.

4. Overzicht jaarverslag 2018 van de secretaris
Het overzicht wordt uitgedeeld en daarna voorgelezen 
door de secretaris Mieke Ebell. Het jaarverslag 2018 wordt 
met algehele stemmen goedgekeurd.
 
5. Financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019 
van de penningmeester
De financiële verslag wordt uitgedeeld en de vergadering 
krijgt enige tijd om deze te bestuderen. De penningmees-
ter Nel van der Linden neemt alle bedragen stuk voor stuk 
door en geeft uitgebreid uitleg. Ook het financiële verslag 
wordt goedgekeurd. Begroting 2019. Ook hierover wordt 
uitleg gegeven en de bedragen benoemd. Uiteraard is het 
een inschatting en van afhankelijk van aantal leden en ge-
geven cursussen. Welverdiend applaus ter goedkeuring 
van de vergadering voor de penningmeester.
 
6. Verslag van de kascontrole commissie. 
De kascontrole commissie bestond uit voorzitter John van 
der Meer en lid Jan van Grondelle. John meldt dat zij de 

kas consensus hebben doorgenomen en dat de penning-
meester de bedragen perfect heeft beheerd, genoteerd 
en ingegeven. Zij adviseren de vergadering het bestuur 
décharge te verlenen. Het bestuur wordt decharge ver-
leend.

6a. extra ingevoegd punt / ingekomen post van de he-
ren Van Grondelle en Van der Meer
Betreffende Bolleboos. De heren van de kascontrole spre-
ken hun bezorgdheid uit over het voortbestaan van de 
CVB door de vermindering van het ledenaantal en door 
de hoge kosten van de Bolleboos. Ook vinden zij dat het 
aantal leden aanwezig op deze vergadering niet repre-
sentatief is voor alle leden om beslissingen voor de toe-
komst te nemen. Vicevoorzitter Andries zegt dat bestuur 
het helemaal eens is met de heren John van der Meer en 
Jan van Grondelle.  Het bestuur deelt de zorgen voor het 
voortbestaan van de vereniging. 
Vicevoorzitter antwoordt, dat de heren precies dat ver-
woorden, waar het bestuur ook steeds naar kijkt en telkens 
verschillende opties overweegt, maar dat deze discussie 
vorig jaar en daarvoor ook al, aan de orde is geweest. 
Maar dat laat onverlet dat wij als bestuur het opnieuw zul-
len behandelen. Dan geeft de vicevoorzitter een opsom-
ming van de kosten van de bolleboos het aantal keer dat 
hij uitkomt. De laatste keer in maart zijn 181 exemplaren 
per post verstuurd naar leden en bibliotheken e.d. voor het 
promoten van de club. Het zijn niet de drukkosten, maar 
de verzendkosten. Slapende leden kijken wel uit naar het 
clubblad en komen pas als zij een probleem hebben met 
hun pc op de club dag om geholpen te worden. Dat is ons 
inziens (als bestuur) de enige reden waarom zij lid blijven 
van onze mooie vereniging. Wij zijn bang dat die leden 
zonder Bolleboos op papier zullen afhaken. Ons Gast-be-
stuurslid Hans Gozeling heeft aan den lijve ondervonden 
dat er veel leden afzeggen indien er geen blad wordt be-
zorgd. Dit leverde bij de computervereniging “AIRCHIPS” 
een dusdanig verlies op, waardoor de vereniging is opge-
heven. Met onmiddellijke ingang stoppen met het drukken 
en verspreiden van de Bolleboos is het bestuur het niet 
eens. Daardoor ontstaan naar onze mening onvoorziene 
problemen die thans niet te overzien zijn. Mocht de jaar-
vergadering daartoe besluiten, dan is dat tegen het advies 
van het bestuur. De vereniging kan het nog steeds betalen 
uit de financiële middelen.
Om een door elkaar gevoerde discussie te vermijden geeft 
de vicevoorzitter allen de gelegenheid om zijn of haar me-
ning te zeggen. Velen zijn van mening: zolang het kan op 
de ingeslagen weg doorgaan. Daartegenover staan de 
punten van de heren van Grondelle, van der Meer: zake-
lijke visie ontbreekt / beleidsplan van 5 jaar maken / moet 
zakelijk bekijken / goede doelgroep leden aanwas / adver-
tenties / acquisitie plegen / twijfel over leestafel bibliothe-
ken / kijken naar de toekomst / interen van vermogen. Zij 
stellen voor om met onmiddellijke ingang te stoppen met 
het drukken en verspreiden van De Bolleboos en deze uit-
sluitend via de site van de vereniging aan te bieden, of 
maandelijks per mail te versturen, waarbij eventueel op 
verzoek een exemplaar kan worden geprint en tegen een 

Notulen Jaarvergadering van de CVB d.d. 14 maart 2019                   
Totaal 22 aanwezige leden
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kleine vergoeding op de clubdagen in ontvangst kan wor-
den genomen. De heer Hobo betwijfelt of deze aanmer-
kingen een taak van de kascontrole is. De  vicevoorzitter 
antwoord dat zij inderdaad advies aan de vergadering mo-
gen en kunnen geven, maar dat de veergadering beslist.
 
Kosten zaalhuur is het volgende punt uit de ingezonden 
brief. Zij geven het bestuur in overweging om zich te bera-
den over de locatie en te onderzoeken of elders financieel 
goedkopere mogelijkheden bestaan. Een suggestie hierbij 
is wellicht een ruimte in Pier K Nieuw-Vennep. Ook kan 
men overwegen om de clubdagen een andere invulling te 
geven, bijvoorbeeld meer als een sociëteit, want slechts 
een kleine en harde kern is op de zaterdagen aanwezig. 
Om voor een dertigtal clubleden een grote zaal te huren is 
financieel gezien onwenselijk.
De vicevoorzitter antwoordt, dat de gemiddelde opkomst 
± 55 leden is en bij een presentatie vaak iets meer en 
geen 30. Een ander onderkomen kan bekeken wor-
den, maar heeft niet de voorkeur van het bestuur. De 
vicevoorzitter noemt de huurbedragen, inbegrepen in 
de prijs is gebruik van Wifi en we houden 4 tot 6x pre-
sentaties op het podium van de grote zaal. Onze eigen 
geluidsapparatuur ligt onder het podium, zodat we die 
niet apart hoeven te huren. Ook heel belangrijk is dat 
er (bijna altijd) voldoende parkeer gelegenheid is. Na-
tuurlijk hebben we te maken met lopende contracten, 
zowel bij post.NL als bij het Trefpunt t/m januari 2020. 
Ook het bestuur heeft rond gekeken, maar we waren el-
ders altijd duurder uit, zonder goede opslag en de extra 
voorzieningen. Natuurlijk is het wel goed en gezond dat 
er kritisch naar ons wordt gekeken. Dat geeft aan dat met 
ons voortbestaan meegeleefd wordt. 
De essentie is dat De CVB een club is die al jaren zui-
nig met de centjes omgaat en nog steeds ruim vol-
doende in kas heeft om - ondanks zaalverhogingen en 
druk- en verzendkosten - op de huidige voet door te 
kunnen gaan. 
Dat het ledental nu iets terugloopt is vooralsnog geen re-
den om zorgwekkend te zijn. Enkele jaren geleden heeft 
de jaarvergadering ingestemd om, als dat nodig was voor 
het voortbestaan van de vereniging, om de contributie te 
verhogen. Zo ver is het nog niet. Het is wel wenselijk/no-
dig om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen 
daarbij geholpen door de heren John van der Meer en Jan 
van Grondelle en betrokken leden. Het bestuur stelt voor 
om niet in te stemmen met de voorstellen, maar voors-
hands op de ingeslagen voet verder te gaan, maar wel 
om te kijken naar mogelijkheden om enerzijds meer leden 
te krijgen en anderzijds te bekijken waarop bezuinigd kan 
worden. Na deze woorden krijgt iedereen weer de kans om 
te reageren, waar goed gebruik van wordt gemaakt. Men 
denkt mee, over een contributie verhoging, over het beleid 
door het bestuur, over het rondbrengen van de Bolleboos 
door leden. De heren John van der Meer en Jan van Gron-
delle bieden aan één en ander nader te onderzoeken en 
willen graag een bestuurslid als contactpersoon.

7. Bestuursverkiezing.
Tijdens het vorige punt stelde erevoorzitter Piet van 
Sprang, dat de vergadering dispensatie mag geven aan 

een aspirant-lid voor een bestuursfunctie, waarmee 
met applaus werd ingestemd. Hans Gozeling neemt of-
ficieel plaats in het bestuur en zal de contactpersoon 
zijn voor de heren Van der Meer en Van Grondelle. 
Volgens rooster zijn de vicevoorzitter Andries en de pen-
ningmeester Nel aftredend. Louis van den Bosch neemt 
even de leiding over en vraagt formeel of beiden zich her-
kiesbaar stellen. Gelukkig is dat het geval en worden zij 
bedankt met een enveloppe met inhoud en een welver-
diend applaus. Helaas heeft niemand zich aangemeld om 
het bestuur te versterken en blijft één functie vacant. Extra 
bedankt wordt de Webmaster Ruth Spaargaren. Zij ont-
vangt een envelop met een kleine bijdrage voor haar vele 
werk. Niet aanwezig, maar wel onze dank voor Ton van 
Hulzen, steun en toeverlaat voor de webmaster, Geerhard 
van Hulzen, die altijd klaar staat om te helpen op de club-
dagen voor ondersteuning in de zaal maar ook er buiten, 
op straat dus, voor het ophangen van de spandoeken, 
Ferdinand de Grijs voor zijn extra hulp op de iPad en de 
iPhone en onze redacteur Rob Hendriks. Zij ontvangen 
later de envelop. 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.

8. Verkiezing kascontrolecommissie.
Aftredend is de heer John van der Meer. Aangezien de 
heer Jan van Grondelle tweemaal de kas heeft gecon-
troleerd wil hij uit de commissie. Reserve lid Jan Jonker 
wordt benoemd samen met de heer Rob van der Ploeg. 
Met algemene stemmen wordt als reserve gekozen de 
heer Cees Hobo. 

9. Rondvraag
−	 Voor Erevoorzitter Piet van Sprang was dit de eerste 

maal dat hij de vergadering vanuit de zaal volgde. Dat 
is veel rustiger. Hij wenst Hans als nieuweling in het 
bestuur veel succes.

−	 De dames Henny, Wil, Elly en Ada zijn het met elkaar 
eens. Ze zijn blij met het huidige bestuur en hopen dat 
er niet te veel zal veranderen in de toekomst.

−	 Mevrouw Ruth Spaargaren meldt dat Carel Wierink de 
fotowedstrijd gaat verzorgen, waarvan melding in het 
volgende clubblad en op de site. Andries meldt dat er 
een speciaal emailadres voor is aangemaakt.

−	 De heer Nothdurft vraag hoeveel leden in Nieuw 
Vennep de Bolleboos per post ontvangen, dit 

(vervolg op pag. 6)
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in verband met eventuele bezorgen (op de 
fiets?) Antwoord moet later worden opgezocht. 
Antw:  Nieuw Vennep telt 99 leden, Hoofddorp 50, an-
dere gemeenten 65.

−	 De heer Guus Braam vraagt hoeveel leden er in Ben-
nebroek en Vogelenzang zijn met dezelfde reden. He-
laas, dit antwoord is twee. 

−	 De heer Walter Terlage bedankt het bestuur voor zijn 
inzet. Hij krijgt meteen bijval.

−	 De heer van Grondelle wil een enquête over de Bolle-
boos, met een duidelijke vraagstelling digitaal ja / nee 
daarbij gekoppeld aan het juiste emailadres.

−	 Secretaris Mieke Ebell zou het op prijs stellen als le-
den af en toe het voorwoord voor hun rekening willen 
nemen.

Vraag & Antwoord                                                                                    
Vanmorgen, 2e paasdag, is mijn oudste kleindochter met haar Finse vriend per bus naar Aschaffenburg 
vertrokken. Ze was een paar dagen hier en zijn op de fiets naar de Keukenhof geweest. Daarna hebben 
ze bij mij thuis wat gegeten en heb ik kennis kunnen maken met haar vriend. Ze hoopt dit jaar volledig 
af te studeren en ze heeft een brief geschreven naar de Universiteit van Tampa en hoopt dat zij uitge-
nodigd wordt om daar haar PhD, Doctor of Philosophy, om promotieonderzoek te doen. Lukt dat niet in 
Amerika, dan wil ze het in Finland doen. Mijn jongste kleindochter is vandaag 4 maanden geworden. 
Ook eentje die je zo op wil eten, maar die nu al laat merken dat ze een eigen willetje heeft.

Het verslag van de jaarvergadering kunt u elders in het blad lezen. Ik hoop dat u het allemaal goed leest en met ons 
meedenkt over de toerkomst. Door het verslag is er ook minder ruimte en zal deze V&A beperkt zijn. Maar als u een 
probleem heeft of een vraag wilt stellen (als het maar computer gerelateerd is) mail me dan: vicevoorzitter@decvb.nl . 
Ben ik er even tussenuit dan kan het iets langer duren, maar antwoord krijgt u altijd.

Vraag: Tijdens de inloopmiddag van 16 april stelde Cees 
mij de vraag Hoe kun je een snelkoppeling van een web-
site op het bureaublad zetten. Het lukte hem wel om in 
Microsoft Edge een snelkoppeling kan vastmaken aan de 
werkbalk Favorieten, maar niet aan het bureaublad. Het 
lukte mij wel om hem uit te leggen hoe hij ze wel aan de 
Taakbalk kan vastzetten, maar aan het bureaublad? Dat 
lukte mij ook niet. Edge heeft in tegenstelling tot andere 
populaire browsers zelf geen optie om snelkoppelingen op 
het bureaublad te plaatsen. 

Antwoord: Beste Cees,
Via een omweg is het toch mogelijk om een snelkoppe-
ling op het bureaublad te krijgen. Klik met rechts op een 
leeg gedeelte van het bureaublad, kies voor Nieuw en 
Snelkoppeling, geef de locatie op: %windir%\explorer.exe 
microsoft-edge:https://www.decvb.nl (in dit voorbeeld heb 
ik een snelkoppeling gemaakt naar onze eigen website) 
en geef in het volgende venster aan hoe de snelkoppeling 
moet heten. 

De snelkoppe3ling wordt automatisch voorzien van het 
Verkenner-icoontje met de gele map. Dit kun je verande-
ren in het icoontje van Edge door met rechts op de snel-
koppeling te klikken en op Eigenschappen en te klikken 

op Ander Pictogram. Daarna via de knop Bladeren te navi-
geren naar de map: C:\Windows\SysteemApps\Microsoft.
MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe, bestand MicrosoftEdge.
exe.

Voor elke website waarvan je een snelkoppeling op het 
bureaublad wilt hebben, kun je op deze manier werken. 
Veel succes,

Andries Vermeulen

(vervolg van pag. 5)

−	 Bestuurslid inzake PR Louis van den Bosch merkt op 
dat het bestuur vanwege het vertrek van de voormalige 
voorzitter het wel extra druk heeft gekregen. Hij heeft 
ondervonden hoeveel tijd alles kost en gemerkt hoe-
veel taken Piet van Sprang in het verleden voor zijn 
rekening nam. Achteraf gezien heeft Piet heel veel ge-
daan om alles in goede banen te leiden. 

10. Sluiting van de vergadering om 22.00 uur.
Voorzitter ad interim sluit de vergadering en nodigt de aan-
wezigen uit om onder het genot van een drankje na te 
praten aan de bar.

Mieke Ebell-Roos, Secretaris, 20 maart 2019
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Tips & Trucs                                                                                              
Heeft u in het grijze verleden nog gewerkt met versie 3.1 of eerder, 
dan heeft u ook gewerkt met Bestandsbeheer. Daarmee kon u destijds 
door mappen bladeren, bestanden over en weer kopieren, schijven for-
matteren en nog meer. Met de komst van Windows 95 was deze soft-
ware niet meer nodig, want toen werd de verkenner geïntroduceerd. 

Toch weer eens er mee 
fröbelen? Het kan, het 
klassieke Bestandsbe-
heer is sinds kort voor 
Windows 10 te down-
loaden. Het staat in de 
Microsoft Store onder 
de naam: Windows File 
Manager. 

Google brengt onder de naam Live Transciberen een nieuwe app uit 
(eigenlijk 2) voor doven en slechthorenden.
De eerste zorgt ervoor dat je weet wat een ander zegt dankzij spraak-
herkenning. Je ziet de woorden direct op het scherm van je smart-
phone verschijnen. Live transcriberen werkt momenteel met 70 talen, 
waaronder Nederlands. De app is nog in bèta. Je kunt meehelpen met 
testen door je in te schrijven voor het testprogramma. Dat doe je zo:
1. Ga naar de speciale Live transcriberen-website;
2. Scrol naar beneden en vul je e-mailadres en tijdzone in;
3. Tik op de link in de e-mail om de app te downloaden. Krijg je deze 

niet binnen? Probeer de app dan direct in Google Play te down-
loaden;

4. Ga vervolgens naar het instellingenmenu, tik op ‘Toegankelijkheid’ 
en verschuif de schakelaar bij ‘Live transcriberen’;

5. Je ziet nu rechtsonder in het scherm een nieuw icoon. Zodra je 
hierop drukt start de nieuwe app, en zie je wat anderen zeggen.

Er is ondersteuning voor 70 talen, waaronder 
ook ons aller Nederlands. Het werkt prima, 
hoewel u wel op uw articulatie moet letten. 
Handig is ook dat u de app kunt vastmaken 
aan de navigatiebalk.

Geluidsversterker
Wanneer je in een luidruchtig café staat, is het moeilijk om elkaar te 
verstaan, zelfs als je niet slechthorend bent. Google wil dit probleem 
oplossen met Geluidsversterker, de tweede nieuwe app. Dit program-
ma maakt audio helderder en haalt ruis weg. Ook wordt het geluid een 
beetje versterkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een hoofdtele-
foon met draad. Zo werkt het:
1. Download gratis Geluidsversterker in de Play Store;
2. Ga naar ‘Instellingen’, ‘Toegankelijkheid’ en tik op ‘Geluidsverster-

ker’;
3. Sluit je hoofdtelefoon aan en verschuif de schakelaar;
4. Al het omgevingsgeluid wordt nu gefilterd, waardoor je anderen 

beter kunt verstaan.
Geluidsversterker werd tijdens de Google 
I/O-conferentie in 2018 aangekondigd, 
maar komt nu pas uit. In het instellingen-
menu kun je precies aangeven hoeveel 
ruis onderdrukt moet worden, welke kant 
van je gehoor versterkt wordt en meer.

We hebben geleerd met mes en vork te eten 
en niet met een volle mond te praten. Dat zijn 
nou eenmaal de regels van de etiquette. Ook 
op het internet bestaan soortgelijke gedrags-
regels, de zogenaamde Netiquette.

Er zijn uiteraard een aantal evidente regels 
waar u en ik ons graag aan houden. Zo zul-
len we geen onbeleefde of beledigende taal 
in e-mails en posts of op de fora gebruiken. 
Maar er zijn ook (vaak ongeschreven) regels 
waarvan we ons niet altijd goed bewust zijn. 
Zo worden HOOFDLETTERS als schreeuwe-
rig en dus onbeleefd beschouwd. Vermijd die 
dus liever in bijvoorbeeld onderwerp regels 
van mails en posts.

Een andere onbeschreven regel: 
Gebruik BCC (blind carbon copy) als u een 
e-mail stuurt naar meerdere personen waar-
van u niet zeker weet dat die personen kun 
e-mailadres bekend willen maken aan de an-
dere geadresseerden. 
U hoeft de geadresseerden alleen te vermel-
den in het vak BCC.

Anderzijds kan het gebruik van BCC ook wre-
vel veroorzaken omdat niemand kan zien aan 
wie het allemaal gestuurd is. En als iemand 
wil reageren, kan dat alleen naar u als afzen-
der.

Het is altijd goed om af te wegen wanneer u 
BCC wel of niet gebruikt. 
Op www.wikiwand.com/nl/nettiquette vind u 
nog meer do’s en don’ts rond dit thema.

Andries Vermeulen

Een paar nieuwe emoji’s van de Microsoft 
Windows 10 October 2018 Update
https://emojipedia.org/microsoft/
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Wij feliciteren de jarigen in
mei

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

bestuur CVB

Cursussen 2019                                                  
De beide cursussen iPad en Windows 10 die in het 
voorjaar waren gepland worden verschoven naar 
het najaar. Diegenen die zich hadden opgegeven 
hebben bericht ontvangen. Mede door de ver-
anderingen van windows 10 zal deze cursus meer 
in het teken staan met een cursus "nieuwe stijl" of 
een bijscholingscursus.
Ons nieuwe bestuurslid Hans Gozeling gaat de cursussen 
coördineren, dus ben ik van mijn tijdelijke taak ontheven. In de volgende 
Bolleboos zal Hans iets meer vertellen over de nieuwe opzet. 
Ook de iPad cursus met docent Ferdinand de Grijs kan bij voldoende 
aanmeldingen eind september van start gaan. 
Natuurlijk kunt u op de clubdagen altijd vragen naar assistentie van Windows, 
IPad, IPhone en Android mobiel of tablet. 
Er zijn altijd leden die u kunnen helpen.
Deze melding komt nog van Mieke, de volgende Cursusinfo krijgt u van Hans 
Gozeling. Het info mailadres blijft hetzelfde cursusinfo@decvb.nl

Denk mee over een 
cursus nieuwe stijl

cursusinfo@decvb.nl

of Mieke 06 24 941 956

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 Peter Buurman
10-5 Louis van den Bosch
13-5 Thea Wies v.d. Stelt
14-5 Onno Netscher
16-5 Leo Koek
19-5 Conny Bus
19-5 Tiny van der Maden
19-5 Ati Meraxa
23-5 Berend Luder
24-5 Hanneke Dresken-Vermeij
25-5 Dirk Blom
26-5 Jan Medenblik

Terugblik 6 april 2019 - 
Presentatie digitaliseren van oud beeldmateriaal een groot succes    
Veel leden woonden de presentatie van Amerstudio over het 
digitaliseren van smalfilms, dia’s, video’s en foto-negatieven 
bij. Gestart werd met een overzicht van alle soorten video- en 
smalfilm-formaten en dat zijn er heel veel. 
Rob de Groot van Amerstudio wist heel overtuigend en met 
veel enthousiasme ons te bewegen om al het oude beeld-
materiaal van zolder te halen. Vaak weten we niet eens meer wat er op staat. 
Oude projector werkt niet meer of is intussen naar de rommelmarkt verhuisd. 
Zelf digitaliseren met in de handel verkrijgbare apparatuur gaat ten koste van 
de kwaliteit van het eindresultaat, zoals hij met een voorbeeld aantoonde. Met 
veel voorbeelden liet hij zien hoe oude opnamen vol scheuren en krassen en 
verkleuring, toch weer heel mooi opgeknapt kunnen worden. 
Alles wordt op DVD of USB gezet. Al met al een heel interessante voordracht! 

Walter Terlage

Voor de zesde keer organiseert de C.V.B. tijdens de zomerstop een fotowedstrijd. 
Het thema wordt bekend gemaakt in het juni nummer van de Bolleboos. 
U kunt uw foto’s inzenden tot 15 oktober 2019 aan Carel Wierink: fotowedstrijd@decvb.nl
Regels:

•	 Elke deelnemer mag drie foto’s inzenden.
•	 Die foto’s moeten natuurlijk elk afzonderlijk te maken hebben met het thema.
•	 De foto’s mogen alleen door de inzender gemaakt zijn.
•	 De foto’s mogen niet bewerkt zijn m.b.v. enig fotoshop programma hoe dan ook.
•	 Foto’s van internet zijn natuurlijk uitgesloten van deelname.
•	 De inzender kan de foto voorzien van zo’n drie regels uitleg in Word waarom hij/zij vindt dat die foto het thema 

bij uitstek vertolkt.

De C.V.B., de jury, en ikzelf hopen op een groot aantal boeiende inzendingen!

Carel Wierink


