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De QR code van de website

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. De komende clubdag van

4 april
is vervallen!

Gratis parkeren

                          

 

open uw camera en scan de code

 
Tip van uw Webbeheerder:
Bent u op zoek naar een oplossing voor een pro-
bleem op uw PC? 
In het zoekvakje “Vraag en Antwoord”  op de web-
site www.decvb.nl Home Page kunt u het dan in-
vullen, b.v. “toetsenbord”.
Daarna krijgt u alle gegevens over dit thema die 
behandeld werden in de rubriek: “Vraag en ant-
woord” van de Bolleboos op uw scherm te zien….
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Voorwoord                                     Colofon  
Bijeenkomsten en presentaties: 

Alle geplande data zijn tot nader order uitgesteld
Het is nu nog onbekend wanneer de volgende clubdag 
weer kan worden gehouden. Wel zal de Bolleboos op 
de geplande data verschijnen, d.w.z. op of rond 1 april // 
29 april // 27 mei. Daarin kunt u alle meldingen lezen en 
natuurlijk ook op www.deCVB.nl

Clubdagen: van 10.00 - 15.00 uur 
Toegang: niet leden € 3,- (tot 16 jaar € 2,-) 
                                                                                          

Algemene ledenvergadering donderdag 19 maart
uitgesteld tot nader order

_____________________________________________ 
Inloopmiddag (13.30 - 16.00 uur):
 Tot nader order geen inloopmiddag
_____________________________________________ 
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 
Clubblad De Bolleboos ontvangen leden per mail.
Wilt u het clubblad per post ontvangen, 
dan zijn de extra kosten €10,00.
De Bolleboos verschijnt 10x per jaar.
_____________________________________________

Voor het laatste nieuws, de Bolleboos, 
incl. archief en V&A, kijkt u op  

www.deCVB.nl 
__________  __________________________________ 
Voorzitter - vacature 
Ad Interim voorzitter en 
Vicevoorzitter: vicevoorzitter@decvb.nl
 Andries Vermeulen, 06 81804503 
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, 06 10291661 
Cursusinfo & coördinatie: cursusinfo@decvb.nl 
 Hans Gozeling, 06 20976331
Drukwerk / verspreiding: secretaris@decvb.nl 
 Mieke Ebell, 06 24941956 
Internetsite: webbeheerder@decvb.nl 
 Ruth Spaargaren, 06 23905812
Redactie Bolleboos: redactie@decvb.nl 
 Rob Hendriks, 06 50120191
_____________________________________________
Helpdesk: Voor hulp kunt u terecht via bovenstaande 
e-mailadressen en in noodgevallen via hun mobiel of maak 
een afspraak voor hulp op clubdagen of inloopmiddagen. 

Corona en de CVB, iedereen heeft er mee te maken.
We hopen niet dat U ziek bent, maar in ons doen en la-
ten zijn we er constant mee bezig. De hele dag worden 
we geïnformeerd met getallen en beperkingen. Afstand 
houden en geen handen schudden, laat staan knuffelen. 
Geen feestjes vieren zoals we gewend zijn en een uitvaart 
is helemaal een kille bedoening. Troosten en een knuffel 
mag niet. Anderhalve meter uit elkaar. Dit zijn we helemaal 
niet gewend.
Maar de Computer Vereniging gaat door. Niet met een bij-
eenkomst maar wel op papier en via de site “www. decvb.
nl”. Houdt deze goed in de gaten want hij is up to date. 
Ruth zorgt hier heel erg goed voor. Chapeau.
Iedereen waar we een geldig e-mail adres van hebben 
heeft een mail gehad met een bijlage over de sluiting van 
het Trefpunt en dat de meeting van 4 april niet doorgaat. 
Helaas krijgen we nog steeds een aantal mails terug, ook 
van degenen die de bolleboos per mail willen ontvangen 
en dat op het enquête  formulier vermeld hebben. We zijn 
hard aan het uitzoeken waar het niet goed gaat.
Maar het is lente. 
Bij het schrijven van dit stukje schijnt de zon, maar buiten 
is het een koude noordoosten wind. Er staan al heel veel 
bollenvelden in bloei. Keukenhof mag dan niet open zijn, 
maar als je door de bollenstreek fietst komt de geur van 
hyacinten je tegemoet. 

Alleen of samen fietsen mag nog wel, want bewegen in de 
buitenlucht is goed voor de mens. Wordt tenminste altijd 
beweerd. Dus daar ga ik van uit. Binnen zitten kan ik niet. 
Gelukkig doe ik nog vrijwilligers werk bij de konijnenop-
vang Hillegom waar ik naar toe moet, want dieren hebben 
verzorging nodig. 
Corona of niet, zij kunnen dat niet zelf. Alleen als ze in het 
wild leven, maar niet als huisdier.
Wandelen in het bos of de duinen is ook heel rustgevend, 
al is het maar een klein stukje. Ik hoop dat velen onder ons 
nog redelijk mobiel zijn, zodat ze even naar buiten kunnen 
en een frisse neus halen.
Als u toch binnen zit en met uw computer zit te tobben, 
schroom niet en neem contact op met de helpdesk. Zij 
kunnen U altijd helpen, al is het digitaal.
We hopen dat het coronavirus snel verdwijnt en we weer 
allemaal gewoon onze dingen kunnen doen zoals we ge-
wend zijn.

Allemaal een digitale groet van Nel en blijf gezond.
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Jaarvergadering en clubbijeenkomsten uitgesteld                                                         
Het bestuur van de CVB heeft voor aanvang van de jaarvergadering besloten om vanwege het Coronavirus de 
jaarvergadering van 19 maart te verschuiven naar een later tijdstip. Daarover hebben wij u een e-mail toegezonden. 
Na dat besluit zijn op 13 maart jl. door de overheid en het RIVM nieuwe maatregelen genomen om ook restaurants 
en openbare gebouwen tot minimaal 6 april 2020 te sluiten. Inmiddels heeft het kabinet op 25 maart jl samenkom-
sten verboden tot 1 juni 2020. Dat betekent dat zalencentrum Het Trefpunt ook tot die tijd gesloten zal zijn. De 
beheerder heeft ons eerder daarvan in kennis gesteld. 
Zelf hebben wij als Bestuur gemeend om extra maatregelen te nemen op advies van de overheid en het RIVM. Als 
gevolg hiervan komen de geplande cursus Windows 10 en ook de clubbijeenkomsten tot minimaal 1 juni te verval-
len. 
De CVB gaat echter wel door met digitale activiteiten. Het clubblad “De Bolleboos”, zullen wij, zoals gebruikelijk u 
per mail of, indien u daarvoor heeft gekozen via Post.NL toesturen. Hierin zullen we verdere details bekend maken.
Het is de eerste keer in ons veertig jarig bestaan dat we clubbijeenkomsten en cursussen noodgedwongen moeten 
uitstellen of laten vervallen. Daarin hebben wij geen keus, want ook wij moeten ons houden aan de richtlijnen van 
de overheid en het RIVM! Vanwege deze opgelegde maatregelen hebben wij gemeend onze leden wel tegemoet 
te komen. Indien er leden zijn die een computerprobleem hebben, dan kunnen zij Louis en mij bellen om afspraken 
te maken om u zo snel mogelijk te helpen. Dat kan in veel gevallen ook via het internet en dan hoeven wij niet bij u 
langs te komen. In dit clubblad zullen wij ook een artikel daarover opnemen.

Ad-interim voorzitter, Andries Vermeulen

Hulp op afstand of aan huis ?                                                                    
Op de website van DeCVB stond sinds 20 maart aangekondigd, dat we in het komende clubblad een artikel over hulp 
af afstand zouden opnemen. We maken momenteel een tijd mee die heel onwerkelijk is. Wie had nou een paar weken 
geleden gedacht dat we amper nog de straat op mochten komen. Niemand kan in de (nabije) toekomst kijken maar op 
het moment dat ik dit schrijf wordt er zelfs over gesproken dat Nederland op slot kan gaan en je alleen nog met een 
goede reden je woning mag verlaten! 
Dit betekent dat er nog weinig bewegingsvrijheid is en je gevangen bent in je eigen huis. Je realiseert het je niet maar je 
TV, telefoon, smartphone en computer thuis worden dan ineens heel belangrijk. Gedurende die periode dan ook maar 
hopen en bidden, dat deze apparaten geen kuren gaan vertonen! 

Normaliter wordt hulp geboden op de clubdagen maar 
vanwege het vervallen van alle clubactiviteiten, kunnen 
we die nu niet bieden.  Zolang de overheid het toelaat 
nog de straat op te mogen, kan hulp aan huis worden 
geboden maar…dat kan dat mogelijk ook op afstand met 
een hulpprogramma van Windows 10 genaamd Quick 
Assist. Voor onze leden hebben Andries en ik gemeend 
deze extra service aan te bieden. Andries en ikzelf hebben 
al wat ervaring hiermee opgedaan en kunnen -als u het 
toelaat- in bepaalde gevallen uw computer (tijdelijk) 
overnemen om te kijken wat er aan de hand is en/of het 
probleem op afstand verhelpen. 

Dat betekent echter wel dat je over een werkende internet 
verbinding moet beschikken en de computer eveneens 
nog goed benaderbaar is. Denk daarbij aan het opscho-
nen van je systeem, e-mail nalopen, (her)activatieproble-
men, virussen verwijderen, upgrade/installatie/problemen, 
netwerk-problemen, back-up of andere zaken. Zelf doe ik 
dat al een tijdje bij kennissen die naar het buitenland zijn 
verhuist en nu in Spanje wonen. 

Telefonisch neem je eerst contact met ons op of wij met 
jou, waarbij aan jou wordt gevraagd om wat simpele han-
delingen op je computer te verrichten. Zodra dit gereali-
seerd is, zie je ook dat ik aan de andere kant met de muis 
over jouw scherm beweeg. Let wel, niet alle zaken kunnen 
hiermee worden verholpen maar in de regel kunnen toch 

vaak kleinere problemen worden verholpen, wat in deze 
onzekere tijd handig kan zijn. 
Natuurlijk kan ook in alle andere gevallen (telefonisch of 
via email) desgewenst een afspraak worden gemaakt om 
langs te komen. Onze e-mailadressen staan op de web-
site. Ik wens je de komende periode in ieder geval een 
probleemloze en onbezorgde (computer)tijd toe. Hieron-
der een overzicht wat je kan verwachten en welke hande-
lingen (in Windows 10) worden verricht:  

1. Selecteer Start  > Accessoires > Quick As-
sist (of selecteer de Startknop  , typ Quick 
Assist in het zoekvak en selecteer de app 
in de resultaten). 

2. Voer in het vak Code van de assistent de 
zescijferige code in die je hebt gekregen 
en Scherm delen.

3. Wacht op je helper en selecteer Toe-
staan in het venster dat wordt weergege-
ven.

Louis van den Bosch
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Maar de lente wist het niet….
(Geplaatst door het bestuur)

Dit ontzettend mooie berichtje ontving Mieke, onze se-
cretaris, en terwijl zij het leest breekt er glimlach door 
op haar gezicht om daarna de tranen op te voelen ko-
men… 
Het gedicht van Susan Blanco beschrijft de huidige 
situatie heel mooi.

Wij, als bestuur, denken ook dat dit coronavirus een 
soort van wake-up call voor ons mensen is. Binnen een 
jaar of twee jaar ligt dit weer achter ons en gaat het 
gewone, dagelijkse leven gewoon weer verder als van-
ouds. Maar hopelijk leren we hier met z’n allen wel iets 
van. Het heeft niets met computer virussen te maken, 
maar toch wilden wij het met u delen.

Maar de lente wist het niet…
Het was begin 2020… 
De mensen hadden een lange donkere winter achter 
de rug, 
Februari was een hele onrustige maand geweest met 
veel stormen en veel regen 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets 
wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde 
waarschuwen…En toen werd het Maart…

Het was Maart 2020… 
De straten waren leeg, de meeste winkels waren ge-
sloten, de meeste auto’s stonden langs de kant van 
de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten 
en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de 
mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het 
was zo surrealistisch…Iedereen wist wat er aan de 
hand was

Maar de lente wist het niet 
En de bloemen bleven bloeien 
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds 
lange tijd brak aan 
En de zwaluwen kwamen terug 
En de lucht werd roze en blauw 
Het werd later donker en ’s ochtends kwam het licht 
vroeg door de ramen

Het was Maart 2020… 
De jongeren studeerden online, vanuit huis 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te 
doen 
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschap-
pen te doen of om de hond uit te laten 
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, 
restaurants en bars 
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken 
Mensen moesten vanuit huis gaan werken 
Ondernemers kwamen in de problemen 
De meeste kinderen konden niet meer naar school 
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in 

ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitge-
steld…Iedereen wist het

Maar de lente wist het niet en het ontsproot 
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma 
af 
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijk-
ste geuren 

Het was Maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsre-
denen of preventief 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, 
anderen móesten 
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was in-
eens een bedreiging 
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat 
was afschuwelijk 
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd 
een streep door gezet en niemand wist wanneer dat 
weer kon 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede 
was 

Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het 
was besmettelijk… 
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst 
pas echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit… 
En de weken duurden ineens veel langer… 
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge 
maatregelen zouden volgen… 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks 
op dé held… 
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie 
was, niemand had dit verwacht…Iedereen wist wat er 
gebeurde

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien 
De Magnolia stond in de knop 
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes

En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt 
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met 
je kinderen kon doen 
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen 
lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot 
in creativiteit 



5De Bolleboos april 

Sommigen leerden een nieuwe taal 
Sommigen ontdekten kunst 
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en von-
den de weg naar zichzelf terug 
Anderen stopten met onwetend onderhandelen 
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer 
tijd voor het gezin 
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met 
slechts vier mensen 
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de 
liefde van hun leven te vinden 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen 
boodschappen te doen of te koken 
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was, 
deze mensen werden helden, ze werden meer ge-
waardeerd dan ooit 

Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken 
of zingen om op deze manier samen te zijn 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen 
dingen om er iets aan te doen 
Mensen herstelden van hun stressvolle leven 
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan 
een praatje met elkaar 
Sommigen maakten vliegers van papier met hun tele-
foonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden 
bellen 
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen 
zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden 
moeten ontslaan 
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om 
te helpen in de Zorg 
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde 
iets doen 
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei 
landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en 
zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in 
de zorg alles draaiende te houden

Het was het jaar waarin men het belang erkende van 
gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van 
sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, 
dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed 
iets met alle mensen… 
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte 
niet, het vond zichzelf opnieuw uit 
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, 
het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboe-
ken zouden komen…Dat wisten we allemaal

En de lente wist het niet, 
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen 
uit 
En het werd steeds warmer 
En er waren veel meer vogels

En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen 
dat de noodsituatie voorbij was 
En dat het virus had verloren! 

Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 

En toen ging iedereen de straat op… 
Met tranen in de ogen… 
Zonder maskers en handschoenen… 
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was 
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden 
En de mensen waren humaner geworden 
En ze hadden weer waarden en normen 
De harten van mensen waren weer open, en dat had 
positieve gevolgen 
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer 
ademen, ook zij was genezen van wat de mensen 
háár veel eerder hadden aangedaan

En toen kwam de zomer…. 

Omdat de lente het niet wist 
En hij was er nog steeds 
Ondanks alles 
Ondanks het virus 
Ondanks de angst 
Ondanks de dood

Omdat de lente het niet wist, 
leerde iedereen 
de kracht van het leven…

Susan Blanco (De Taalrecycler)
“Geïnspireerd door mensen”

🦋Kun je me helpen om dit hart onder het riem zoveel 
mogelijk te verspreiden onder de mensen? 
Delen wordt enorm gewaardeerd!
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Vraag & Antwoord                                                                       
Mijn oudste kleindochter, ja, die in Finland woont en werkt, merkt nog weinig van het Corona virus. Het 
leven gaat daar, vooralsnog, door. Wel zijn er wel bedrijven die op de wereldmarkt de gevolgen onder vin-
den en als gevolg daarvan hebben besloten om komende maand het merendeel van het personeel naar 
huis te sturen en tijdelijk te ontslaan. Bij haar bedrijf is daar nog geen sprake van. Als de Corona gekte 
ook daar toeslaat wacht ze rustig af. Met de paasdagen gaat ze met een vriendin naar haar ouders op het 
platteland van Finland. Dan is ze lekker weg van alle hectiek. Mijn jongste kleindochter wordt overmorgen 
(22 maart) 15 maanden, maar als ik haar zo bezig zie, met lopen, rennen en dansen, zou je denken dat ze al ruim 2 jaar 
oud zou zijn. Lekker bijdehand en een belhamel voor jaar oudere broer en de rest. Ook de afgelopen maand heb ik weer 
wat vragen gekregen. Een bloemlezing vindt u hieronder en als u zelf met een computer probleem zit, mail of bel me 
dan. Het e-mailadres is: vicevoorzitter@decvb.nl en het mobiele nummer van Louis en mij staan in de colofon van ons 
clubblad De Bolleboos. In deze donkere tijden proberen wij u telefonisch (via het internet) te helpen en als dat niet kan 
en u geen symptomen heeft, eventueel bij u thuis.
Vraag: Goedemorgen Andries, kun jij mij 
uitleggen hoe ik bijvoorbeeld een MP3 song 
of  muziek moet instellen als ik uitsluitend wil 
dat deze in  b.v. Win Media Player of een be-
paald muziekprogramma wordt afgespeeld ? 
Bij voorbaat dank voor jou uitleg. Met vrien-
delijke groeten, Ron
Antwoord: Goede avond Ron, ik was erg 
druk met het verzetten van de jaarvergader-
ing en het annuleren van de cursus en de club 
bijeenkomst van 4 april. Daar krijg je apart nog 
mails van. Het is zo dat je een standaard app 
kan instellen waarin je een MP3 of Muziek kan 
afspelen. Klik met rechts op de startknop en 
klik bovenaan op Apps en onderdelen. Links 
kun je dan klikken op Standaard-apps en re-
chts, bij Muziek, kun je erop klikken en op de 
app waarmee je Muziek wilt afspelen.
Je hebt dan eigenlijk maar één keuze die ac-
tief wordt om al je muziek mee af te spelen.
Wil je meer keuzes, dan moet je naar beneden 
scrollen en klikken op Standaard-apps per 
bestandstype kiezen. Je moet dan wel heel 
goed weten welke extensie bij welk muziek 
programma hoort om die in te stellen. Zodra 
er weer een club bijeenkomst is, kan ik je het 
verder uitleggen. Succes, Andries
Vervolg: Beste Andries, ik heb alle begrip 
voor deze vertraging. Het is een hectisch mo-
ment.  Ook de vergadering is uitgesteld, heb 
ik al een bericht ontvangen. De operatie van 
mijn vrouw die eind april zou plaatsvinden is 
nu al tot nader order, uitgesteld. Ik denk dat 
de bijeenkomst van 4 april a.s. ook komt te 
vervallen. Voor wat jouw tips betreft, heb ik 
ook voor de zekerheid genoteerd. Ik zal prob-
eren. Dank voor jou hulp. Met vriendelijke gro-
eten, Ron   

Vraag: Beste Andries, in mijn omgeving wordt 
geregeld gesteld dat het belangrijk is om een 
back-up te maken van alle drivers van de 
hardware van mijn computer. Is dat zo en zo 
ja, hoe moet ik dat dan doen? Pieter
Antwoord: Beste Pieter, in de oudere ver-
sies van Windows was het echt nodig om 
een back-up te hebben van alle drivers van 

de hardware van je computer. Die kun je natuurlijk downloaden van 
de website van jouw computer, maar die kun je ook back-uppen van 
je pc. Op de site: https://sourceforge.net/projects/drvback/  kun jet het 
programma DriverBackup downloaden en uitvoeren. Vergeet niet om 
een nieuwe map aan te maken waarin je het resultaat wilt opslaan.

Windows 10 heeft zelf voor vrijwel alle hardware de juiste drivers aan 
boord, maar niet altijd. Ik gebruik nog steeds een interne ZIP-drive 
van Iomega, waarvan Windows 10 bij elke grote update een verkeerde 
driver installeert. Ik moet dat steeds herstellen door de juiste driver 
opnieuw te installeren. Zo kan het zijn dat juist van wat oudere hard-
ware Windows 10 de juiste drivers niet meer ondersteunt. En dan is 
zo’n back-up heel handig, voor als er in de toekomst iets gebeurt. An-
dries

Vraag: Beste Andries, ik heb een oudere laptop waar ooit Windows 
XP op draaide, maar verder prima in orde is. Er mankeert eigenlijk 
niets aan en ik wil hem niet zo maar weggooien. Weet jij of er nog 
mogelijkheden zijn om er software op te zetten, waarmee hij nog 
dienstbaar kan zijn? Erik
Antwoord: Beste Erik, er zijn wel een paar mogelijkheden en welke 
goed werkt is helemaal afhankelijk van de hardware van die laptop. 
Ik heb op een oude laptop, waar vroeger ook Windows XP op draaide 
nog Windows 10 erop kunnen zetten. Er is dan met allerlei kunstgre-
pen een optie om er een Lite versie van te maken, waardoor het weer 
redelijk draaide. Als er dan ook nog een SSD harddrive ingezet wordt, 
draait het helemaal lekker en vlot.
Een andere optie is om er, in plaats van Windows 10, Chrome OS voor 
Chromebooks op te zetten. Dat heb ik ook op een oude XP laptop van 
de club gezet en die draait ook lekker vlot. Je moet dan wel een goede 
internet verbinding hebben, want alles gaat via het internet. Ik wilde 
hem aankomende clubdag meenemen om het te laten zien, maar van-
wege het Corona virus gaat die niet door. Ik zal hem meenemen op de 
eerstkomende clubdag die door gaat. En voor liefhebbers, hij is te koop 
en dan zet ik de gegevens van de koper er op!
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Een andere optie is om er een versie van 
Linux op te zetten, zoals Linux Mint, die in 
gebruik al aardig op Windows begint te li-
jken. Maar er zijn ook nog andere versies van 
Linux, die het ook goed doen, zoals Ubuntu, 
Lubunti, Kubunti. 

Hoewel het niet tot 
de feitelijke vraag 
behoort, toch nog dit. 
Van Android is ook 
een speciale kloon 
gemaakt, LineageOS, 
die geschikt is om 
op oude Android 
telefoons en tablets te 
zetten. Op de website 
van LineageOS, 

https://wiki.lineageos.org of https://downloads.lineageos.org, onder 
devices of hulpmiddelen links boven,  kunt u zien voor welke toestellen 
het geschikt is. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ga dat in de 
toekomst zeker uit proberen.
Kom op de eerstkomende club bijeenkomst, die doorgaat, maar langs, 
dan kan ik je het een en ander uitleggen.

Andries Vermeulen

Beste C.V.B. vrienden, voor de zevende achtereenvolgende keer organiseert de C.V.B. tijdens de zomerstop een Fo-
towedstrijd. Na het hoopgevend groter aantal inzendingen van 2019 is het natuurlijk zaak dit bescheiden succesje uit 
te bouwen. Ik meen dat een toegankelijk thema daartoe kan bijdragen. In mijn overpeinzingen over een nieuw thema 
zoemde het oude thema “de lucht in!” rond in mijn hoofd. ‘Lucht’. . . , wat paste daar nu bij als natuurlijk vervolg? Plotse-
ling schoot me een item uit mijn oude liefde voor het vak geschiedenis te binnen: de vier klassieke elementen van de 
oude Grieken; aarde, water, lucht en vuur.

De Grieken waren ervan overtuigd dat alles was opgebouwd uit deze klassieke elementen. De elementen streef-
den elk een plaats in het universum na. Aarde was het zwaarste element en zat dus ook het laagst. Water was 
het element dat naar een evenwicht streefde dat net boven dat van de Aarde gelegen was. Lucht had een even-
wichtsplaats die zich daar weer boven vond. Vuur, streefde naar een nog hogere evenwichtsplaats en dit kwam 
tot uiting door het stijgen van de vlammen. (Bron: Wikipedia)

‘Lucht’ hadden we al gehad, dus waarom niet één van de andere drie elementen gekozen? Mijn voorkeur ging deze keer 
uit naar het element ‘water’. Het thema wordt daarom nu: 

“op het water”.

Beweging in uw foto, wat een vereiste was in de 2019 wedstrijd, kan heel dramatisch en boeiend uitpakken, maar een 
verstilde foto van ‘iets’ op het water behoort ook tot de mogelijkheden. Zo hoop ik u met dit brede thema te inspireren tot 
groot enthousiasme en een stortvloed van inzendingen.

U kunt uw foto’s inzenden tot uiterlijk 15 oktober 2020 (liefst eerder) 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 gekozen thema.
•	 De foto’s mogen alleen door de inzender gemaakt zijn.
•	 De foto’s mogen niet bewerkt zijn m.b.v. enig fotoshop programma, afgezien van een basishandeling als bijsnijden
•	 Foto’s van internet zijn natuurlijk uitgesloten van deelname.
•	 De inzender kan de foto zijn inzending voorzien van enkele (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!
Vriendelijke groet, en een bijzonder prettige vakantie gewenst.

Carel Wierink
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Wij feliciteren de jarigen in
april

en wensen hen veel geluk en 
voorspoed maar bovenal 

gezondheid toe
                                   bestuur CVB

Cursussen 2020                                                   

2-4 Hennie Heijstek
2-4 Nico Stoeltie
2-4 Jan van Hensbergen
5-4 Marian Fonkert
5-4 Rie Havay-Welman
9-4 Wim van der Hulst
11-4 Ferdinabd de Grijs
11-4 Cor Graaff
13-4 Rob de Groot
14-4 Rob van Huet
14-4 Ron The
15-4 Anette Muller
17-4 René de Vos
18-4 Bettina Kwak
19-4 Elly van der Vliet-Kamoen
20-4 Dick Breedijk
20-4 Wouter Bazen
23-4 Diny Onwijn
24-4 Bert Quispel
24-4 Ada Heijmen
26-4 Wim de Haas
27-4 Rinus van Steijn
29-4 Willemijn Haandrikman
30-4 Herman Arendsen

De cursus over het besturingssysteem Windows 10 gaat tot nader order niet 
door. Alle leden die zich hiervoor hadden aangemeld zijn hierover telefonisch 
benaderd en blijven aangemeld staan tot wanneer de cursus kan worden ge-
geven waarna ze zullen worden benaderd of zij de cursus nog willen volgen. 
Dit alles heeft te maken met het Coronavirus. Een computervirus kan de com-
putervereniging De CvB nog wel aan maar deze virus ligt ver buiten onze ken-
nis. Ook wij houden ons aan de maatregelen die door de overheid en het RIVM 
zijn gesteld. Het Trefpunt waar de cursus en onze clubdagen worden gehouden 
heeft zijn deuren gesloten tot tenminste 6 april 2020.
Natuurlijk houden wij u op de hoogte en hopen u in goede gezondheid weer te 
mogen begroeten. 
Voor overige vragen betreffende de cursussen kunt u mailen naar:

 cursusinfo@decvb.nl

Overleden

Wij hebben bericht ontvangen, 
dat ons lid 

Jan Braam 

op 7 maart 2020 is overleden.

 Wij wensen zijn naasten veel 
sterkte met dit verlies. 

Jan was lid van onze club vanaf 
september 2005.

Bestuur CVB

Terugblik op 7 maart                                        
Het was niet heel druk, maar de Presentatie door Peter Meijs "65 jaar Fotografie 
1954 – 2019 Van platencamera tot smartphone" werd door een groepje van 
15 zeer geïnteresseerde leden bijgewoond. In totaal waren er ongeveer 45 
aanwezigen en vanwege het mooie weer werd het na de loterij langzamerhand 
weer stiller. Een echte voorjaars loterij, met veel planten en bloemen.

WhatsApp tip
Nu we allemaal binnen moeten blijven wordt WhatsApp vaker gebruikt om met 
elkaar in contact te blijven. Kleine berichtjes tussen familie en vrienden. U kunt 
tekst extra benadrukken door vet,  onderstreept of doorgehaald te gebruiken 
op de volgende wijze. Plaats een teken of symbool voor en achter een woord, 
een zin of alinea. 
Asterisk voor *vet*, underscore  _cursief_ en een tilde ~voor doorgestreept~.

Schrik
Zondagmorgen 22 maart om 11.29 uur zit ik geconcentreerd tekst op website 
van de camping aan te passen, want ook daar zijn de komende activiteiten 
afgelast. Mijn  mobieltje ligt half naast en onder mijn extra scherm (thuis werk 
ik altijd met 2 schermen).  Opeens klinkt het amber alert van de overheid, 
waarbij ook een engels sprekende dame te horen is. Door mijn concentratie 
schrik ik enorm en in een reflex trek ik onmiddellijk de internet aansluiting uit de 
laptop en sluit af. Pas toen realiseerde ik mij dat het geluid niet uit de computer 
kwam, maar uit mijn mobieltje en dat het een amber alert was. Poeh, gelukkig 
was het geen computervirus. Wel moest de tekst op de site opnieuw, maar 
daar was voldoende tijd voor.

MJR


