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De QR code van de website
www.decvb.nl
open uw camera en scan de code
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.

Tip van uw Webbeheerder:
Bent u op zoek naar een oplossing voor een
probleem op uw PC?
In het zoekvakje “Vraag en Antwoord” op de
website www.decvb.nl Home Page kunt u het dan
invullen, b.v. “toetsenbord”.
Daarna krijgt u alle gegevens over dit thema die
behandeld werden in de rubriek: “Vraag en antwoord” van de Bolleboos op uw scherm te zien….
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Colofon

Bijeenkomsten en presentaties (van 10.00-14.00 uur)
zaterdag 4 september

en de toekomst van deCVB

2 oktober, 6 november, 4 december, 8 januari 2022
Wel zal de Bolleboos op de geplande data verschijnen.
Daarin kunt u alle mededelingen lezen en natuurlijk ook
op www.deCVB.nl
Algemene ledenvergadering
digitaal
_____________________________________________
Inloopmiddag (13.30 - 16.00 uur):
Tot nader order geen inloopmiddag
_____________________________________________
Het adres waar de bijeenkomsten plaatsvinden:
Ontmoetingscentrum van Maatvast, (0252-686138)
Elemastraat 65,
2151 AJ 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: voorzitter@decvb.nl
Vicevoorzitter: vicevoorzitter@decvb.nl
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
iPad en MacOS: fdegrijs@xs4all.nl
Ferdinand de Grijs, 06 18126929
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.
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Voorwoord
In memoriam: Andries
De laatste Bolleboos voor het seizoen 20212021 zal voornamelijk in het teken staan
van een terugblik waarin we onze geliefde
(vice-) voorzitter Andries Vermeulen zullen herinneren.
Zoals jullie weten is Andries na een kort ziekbed op 19
mei jongstleden overleden. Zijn wens was om begraven
te worden op natuurbegraafplaats Geestmerloo nabij
Alkmaar. Vanwege corona mochten er een beperkt aantal
mensen bij aanwezig zijn. Het huidige bestuur van DeCVB
bestaande uit Mieke, Nel, Hans en ikzelf waren daarbij
uitgenodigd. Vooraf aan mijn toespraak waren eerst twee
vrienden aan het woord die die verhalen vertelden over
zijn werkzame leven bij de Marechaussee. Aansluitend
heb ik bij een diavoorstelling een mooie terugblik gegeven over het leven van Andries en wat hij voor ons en de
DeCVB betekend heeft. Annie, zijn echtgenote, sloot het
geheel af met mooi gedicht. Na afloop hebben wij hem
naar zijn laatste rustplaats in de natuur gebracht en de
kist laten afdalen. Al met al een waardige afsluiting van
een mooie tijd die wij hebben mogen beleven met Andries.
Omdat hij het rustiger aan wilde doen en ook veel op
reis wilde gaan, heeft onze voormalige voorzitter Piet van
Sprang in 2018 afscheid genomen van DeCVB. Nadat zijn
vertrek was het toen al erop of eronder want Piet was
en is altijd een actieve en aanwezige bestuurder geweest
voor de club. In die tijd is ons andere bestuurslid, Huub
Vlaming, ook gestopt. Diverse oproepen ten spijt zijn er
daarna maar weinig aanmeldingen geweest om het huidige bestuur te komen versterken. Alleen Hans Gozeling
heeft zich daarna aangemeld maar die was nog geen lid
van DeCVB en moest eerst een jaar als aspirant bestuurslid meedraaien. In 2019 is hij officieel opgenomen in het
bestuur. Sinds het vertrek van Piet was het toen aan Andries om zijn leiderschap te laten zien. In de maandelijkse
bestuursvergaderingen waren we verrast hoe goed hij
dat deed en vaak ook scherp uit de hoek kwam. Tot april
2019 werden de bijeenkomsten goed bezocht maar toen
gooide Corona roet in het eten. Krampachtig hoopten we
elke maand dat er wat versoepelingen zouden plaatsvinden maar dat was natuurlijk tegen dovemans oren gezegd. Tot overmaat van ramp werd als gevolg van de lockdown ons in mei 2020 verteld, dat beheerder Kees Klerk
van Het Trefpunt, werd ontslagen. In oktober 2020 zijn
we nog een keer open geweest voor wat reparaties, maar
medio december werd ons medegedeeld, dat we daar
vanaf januari 2021 niet meer in het Trefpunt op de zaterdag terecht konden. Omdat de meerderheid van de leden had aangegeven op de zaterdag de bijeenkomsten te
willen houden, zijn we noodgedwongen uitgeweken naar
een andere locatie die we uiteindelijk bij het Ontmoetingscentrum in Nieuw-Vennep hebben gevonden. Helaas
hebben we daar nog geen bijeenkomst kunnen houden
en hopen we nog steeds de aftrap in september te kunnen realiseren. Echter, zoals jullie weten zijn er traditiegetrouw gedurende de zomermaanden geen meetings en
is er een mooie gelegenheid om dan na te gaan denken.
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Met het gemis van Andries ben ik ook realistisch. Op het
huidige bestuur wordt nu roofbouw gepleegd en zal een
herstart in deze samenstelling erg moeilijk gaan worden.
Het is al eerder aan de orde geweest maar het kan geen
kwaad dit nogmaals te doen. Daarom aan een iedereen
die dit leest om zich de komende maanden serieus in te
zetten om na te denken over versterking van het bestuur.
Dat kan op allerlei manieren ook als er iemand in jouw
omgeving is die (nog) geen lid is of twijfelt maar alleen
een zetje nodig heeft. Zelfs ik kan het, dus kan het nooit
moeilijk zijn. Uiteraard zal begeleiding en ondersteuning
worden gegeven. Als het niet gaat gebeuren, zal onze geliefde club na bijna 40 jaar genoodzaakt zijn om aan het
eind van het jaar te moeten stoppen. Natuurlijk hopen we
dit te voorkomen, maar mocht dat niet lukken, dan spelen
nog andere scenario’s door mijn hoofd door bijvoorbeeld
in afgeslankte vorm door te gaan waarbij actuele hulp op
afspraak kan worden geboden. We zullen dan wel de gezellige meetings moeten gaan missen maar mijn intentie
is dan wel dat je geen dure reparaties hoeft te hebben als
je de hulp inroept van student aan huis of een computerzaak.
Ik wil graag afsluiten om namens de echtgenote van Andries, Annie Vermeulen, iedereen ontzettend te bedanken
voor de vele kaarten met steunbetuiging die naar haar
adres zijn toegezonden. Het liefst zou ze dit persoonlijk
aan een ieder willen doen maar vroeg ze me om dat langs
deze weg te willen doen. De laatste weken bezoek ik haar
regelmatig om haar een beetje te helpen en ook wat technische ondersteuning te geven nu Andries dit niet meer
kan doen.
Louis van den Bosch
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In willekeurige volgorde een compilatie van veel steunbetuigingen die we hebben ontvangen na het overlijden van Andries. Het is
mogelijk dat iemand zijn of haar bericht mist waarvoor onze excuses. Als bestuur doet het ons in ieder geval goed dat er veel reacties zijn geweest en wij danken jullie bij deze daarvoor.
Wat een schrik! Zo ben je er nog en zo is het klaar met je! Iedereen gecondoleerd met dit enorme verlies. Wat een ramp voor
de familie. Bizar. Allemaal heel veel sterkte!
Marry van Steeg
Langs deze zeer onpersoonlijke weg wil ik jullie allemaal uit het
diepst van mijn hart condoleren met dit tragische en diep trieste verlies van Andries. Hij zal gemist worden dat is zeer zeker. Ik
wens jullie allen en ook alle nabestaanden heel veel sterkte de
komende tijd.
Christiane Poppelaars
Wat n verdrietig bericht van het overlijden van Andries, een
zeer gewaardeerd mens in de computerclub. Kan mij voorstellen dat dit een groot gemis is en wens het bestuur veel sterkte
met deze lege plek in de club.
Chris Pijnaker
Wat een in en in verdrietig bericht. Kunnen we niet met ons
allen 5 euro overmaken aan de penningmeester zodat het bestuur een mooie bos bloemen of krans(je) als blijk van waardering en afscheid mee laten geven bij de begrafenis? Andries
heeft zoveel voor ons gedaan dat hij m.i. van ons een waardig
afscheid verdient nu wij er zelf niet bij kunnen zijn. Als ik moet
bijdragen aan de kosten doe ik dat graag.
Sterkte allemaal
Janny Rijlaarsdam
Gecondoleerd met het verlies van Andries. Een computerfreak
heeft afscheid genomen’’ Hij was betrokken en kundig. Ik heb
nog computerles van hem gehad. Sterkte met het verlies.
Lia van der Heijden
Het overlijdensbericht van Andries Vermeulen zal binnen de
CVB een schok teweeg hebben gebracht. Jarenlang een vertrouwd gezicht binnen de club, velen heeft hij met raad en daad
bijgestaan, als er vragen of computerproblemen waren, Andries
zorgde, voor zover het mogelijk was, voor een oplossing. Mijn
gedachten zijn bij de naaste familieleden. Ook wil ik jullie als
bestuur condoleren en sterkte wensen om dit grote verlies een
plek te kunnen geven.
Wieke Glazema
Gecondoleerd met dit droevig overlijden.
Marian Fonkert
Ik wil iedereen condoleren met dit grote verlies en wens de familie en iedereen die hem kende sterkte in de komende periode.
Adriaan van de Nes
Bedankt voor het bericht van overlijden van Andries. Het kwam
ook voor ons binnen als een schok. We herinneren hem als ie4

mand die heel veel geduld had met het oplossen van problemen
van internet en dat hij het ook duidelijk kon uitleggen. Maar
ook herinneren we hem als een fijn mens, we zullen hem missen. Voor jullie als bestuursleden wensen we jullie veel sterkte.
Gré Weel
NEEEE dat kan toch niet zo’n geliefd persoon en zo maar plotseling weg uit ons midden, nee niet te geloven gewoon. Normaal
lig ik om deze tijd ruim te bed zullen we maar zeggen, nu lukt
het niet. Ik weet dat hij kleinkinderen achterlaat en hoop dus
dat zij en hun ouders en eventueel oma hier een plaats voor
gaan vinden, maar triest blijft het. Oh ik wens jullie en uiteraard de familie en alle nabestaanden echt alle steun, sterkte
en kracht die er maar bestaat en breng langs deze zeer onpersoonlijke weg mijn diepste medeleven over. Kan ik iets regelen
m.b.t. bloemen of zo ik ben perplex, weet niet wat te zeggen,
maar zou graag bloemen willen geven. Kunnen we iets samen
doen van b.v. Bolleboos leden? Heel veel sterkte en als ik iets
kan doen laat mij dat weten.
Christiane Poppelaars
Wat een vreselijk bericht en wat is het allemaal snel gegaan.
Het is toch niet te bevatten, onze club, zonder Andries. Ik heb
zo veel geleerd bij jullie, van Andries, maar ook van jullie. Mijn
dank daarvoor en hopelijk blijft Decvb bestaan. Ook begrijp ik
dat jullie verbijsterd zijn en daarom heel veel sterkte, met zijn
verlies en de leegte die hij achter laat.
Henny van der Meer
Wat een naar bericht. Wat is het snel gegaan en heb hem nog
een bericht toegestuurd om hem sterkte toe te wensen. Moeilijke tijden ook voor de nabestaanden en bedankt voor je kennisgeving.
Henny van der Mark
We zijn in shock is nog mild er trekt een naar gevoel door je lijf.
ALLE STERKTE VOOR JULLIE.
Thea Sacher
Dit is een forse schok: zó snel had ik, en misschien wel meer
onder ons, het niet verwacht. Aangezien ik graag afscheid neem
heb ik Dunweg bericht dat ik geen online condoleanceregister
en geen link naar een livestream van de plechtigheid kan vinden. Ik wil, via jou, het gehele bestuur condoleren met het verlies van deze, voor de club heel belangrijke ‘grote’ man. Ik had
de indruk dat hij dè motor van de club was. Iedereen zal hem
node missen. Helaas zullen we hiermee moeten leven.
Ferdinand de Grijs
Wat een groot verlies voor de familie en onze cvb. Met een bijzondere waardering denk ik aan hem terug.
Tom Smit
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Ik wil graag bij deze mijn medeleven betuigen aan de familie en
alle CVB leden die hem gekend hebben. Verschrikkelijk. Wat erg
voor het familielid die met hem samenwoont maar natuurlijk
ook de andere familieleden.
Martin van Wieringen
Via deze mail wil ik de familie condoleren met uw verlies. Veel
sterkte de komende tijd
S. A. Geerts van Haaften
Bedankt voor het delen van dit droevige bericht. Ook ik ben geschokt. Ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd. Lijkt me
een goed besluit om de uitgave van het clubblad voorlopig uit
te stellen.
Lilawatie Jeanette Dielbandhoesing
Wat een nare berichten. Ik heb samen met Andries ook jaren in
het bestuur gezeten. Hij was altijd een heel prettig bestuurslid
waar ik goed mee overweg kon. Ik zal hem missen. Mede namens mijn vrouw de condoleances aan zijn vrouw en het huidige bestuur.
Jan Jonker
Mijn condoleances met dit grote verlies voor de familie van Andries en ik wens hun heel veel sterkte toe.
Ad Keyser
Diep geschokt zijn wij via de iPad te moeten vernemen dat de
uiterst sympathieke vicevoorzitter Andries Vermeulen is overleden. Wij kunnen het haast niet geloven zo’n rustig geduldige
man. In het nogal verre verleden hebben wij, Dick en Wil Schenke, op een heel prettige wijze cursus Windows 7 bij Andries
gevolgd. Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe dit
grote verlies te dragen. Wij vragen veel sterkte voor het bestuur
van de computervereniging.
Dick en Wil Schenke
We zijn in shock is nog mild er trekt een naar gevoel door je lijf.
ALLE STERKTE VOOR JULLIE.
Thea Sacher
Gecondoleerd en sterkte met deze klap.
Hanneke Dresken
Wat vervelende berichten. Mijn computer probleempjes hebben geen haast. Kom eerst maar tot rust en bericht me maar
zodra je er weer aan toe bent. Verder wens ik je sterkte in deze
moeilijke tijd.
Cees Hobo
Dit is een erg onverwachte schok! Ik had de trieste berichten
over Andries en Bert al gehoord, het raakt me allemaal wel, ik
had nog regelmatig contact met Annie en Andries, en Bert heb
ik indertijd zelf, toen nog samen met een andere dove vriend
van heb, de CVB binnen gehaald. Ik heb in die tijd veel contact
met hem gehad, via de doven telefoon. Ik ben al begonnen aan
een stukje, wat ik met de bedoeling schrijf om te kijken om een
of meerdere bestuursleden binnen te halen. Sterkte, succes
met alles en blijf gezond!
Dick Breedijk
Gecondoleerd met het verlies van een fijn mens die altijd voor
je klaar stond.
Ton Hofkamp

Allereerst moet ik wel zeggen dat ik van het bericht van Andries
enorm ben geschrokken. Nu ook nog de berichten van Anton,
de echtgenote van Ruth en Bert. Het zijn allemaal trieste berichten die gelijk op je af komen. Voor wat betreft een stukje,
ben ik mee bezig. Het wordt een algemeen stukje met de als
kopje “Terugblik en heden” ik ben er aan bezig en jullie krijgen
het s.a.p. (soon as possible) Iets meer dan een A4-tje. Jullie
sterkte met alle ontwikkelingen. Hou me op de hoogte
Piet van Sprang
Wat een verschrikkelijk nieuws lees ik net dat op 20/05 Andries
is overleden! Gecondoleerd met dit verlies. Komt bij mij als
totaal onverwacht bericht binnen. Wij wensen de familie van
Adries en het bestuur vd club veel sterkte toe met dit verlies!
Joop Stokkink
Wat een naar en vervelend bericht zeg! Fijn dat je mij op de
hoogte brengt. Soms had ik rechtstreeks contact met Andries
en heeft hij me destijds diverse keren goed geholpen. We zullen
hem gaan missen. Sterkte met het verlies.
Rob de Groot
Dat meen je niet. Andries hielp me regelmatig. Ik ben hier wel
even van slag van en moet het even verwerken. Sterkte met
alles.
Jaap van den Berg
Wat droevig. Dank voor je mededeling. Gecondoleerd met het
verlies van onze gewaardeerde Andries. Hij woonde dicht bij mij
maar zal hem missen.
Ron Thé
Wat triest allemaal, zeker voor de familie. Je staat volkomen
machteloos als zoiets je overkomt. En dan ook nog Bert. Het
leven is niet altijd vrolijk. Zeer bedankt dat je me op de hoogte
hebt gebracht.
Walter Terlage

Wat een schrik om dit te lezen! Hij is toch de laatste paar
jaar het boegbeeld van de CVB? Stond altijd klaar en was altijd
met de CVB bezig en iedereen kon een beroep op hem doen,
ook in coronatijd. Ik kan mij voorstellen, dat jullie van het bestuur ook in shock waren dit bericht te horen. Vandaar ook dat
de laatste uitgave geen stukje van hem meer stond in de Bolleboos. Ik lees altijd zijn artikel met trots naar zijn kleinkinderen.
Normaal kan dit natuurlijk ook. Het was mij niet direct opgevallen, maar nu begrijp ik het. O wat een naar bericht zeg. Gecondoleerd en sterkte met het verlies.
Rina van den Boogaard

Dank voor je berichten. Waarschijnlijk is Andries verdere ellende bespaard gebleven, maar we hadden het graag heel anders
gewild. Natuurlijk ook condoleances voor Ruth. Ik hoop dat de
club zal overleven dankzij jou en de anderen.
Boudewijn Commandeur
Helaas is mijn echtgenoot Anton op dezelfde dag overleden als
Andries. Veel verdriet. Sterkte met het verlies. Ik heb nu zelf
ervaren wat het is om een dierbare te moeten verliezen en ben
dubbel in rouw.
Ruth Spaargaren
Wat een naar bericht. Wat is het snel gegaan en heb hem nog
een bericht toegestuurd om hem sterkte toe te wensen. Moeilijke tijden ook voor de nabestaanden en bedankt voor je kennisgeving.
Henny van der Mark
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Elly van der Vliet heb ik telefonisch gesproken na een emotioneel gesprek waarin zij zijn echtgenoot Annie en ons veel sterkte toewenst met het verlies. Ze verzocht me zijn adres te willen
geven om een kaart naar Annie te sturen.
Wat een vreselijk bericht mocht ik van je ontvangen. Ik ben er
zelf ook behoorlijk ontdaan van. Maar heel erg gewaardeerd
dat je mij ervan op de hoogte hebt gebracht.
Huub Vlaming
In Memoriam.
Wat een schrikbarend bericht over het overlijden van onze aller
Andries.
Dé vraagbaak, steun én toeverlaat bij uitstek bij de CVB. In gedachte komt het beeld van een altijd bezige bij. Tijdens de clubbijeenkomsten, waar hij een ieder met raad en daad letterlijk
terzijde stond. En heel af en toe leek het er daarbij op, dat Andries ietwat ‘overliep’, zó veel mensen deden een beroep op
zijn kunde, kennis en vaardigheid.
Maar niet alleen dat.
Ook komen in gedachte, de zeer, zeer vele tips, tricks, weetjes
en adviezen, die elke keer weer van de hand van Andries in de
Bolleboos verschenen. In de april-Bolleboos nog heeft hij vragen beantwoord over verloren gegane foto’s, ‘verdwenen’ USB
drivers, tot het adviseren over samenvoegen en printen van etiketten.
En … hoe bizar ook; … zélfs het tot leven wekken van een ‘dood!
Windows 10’ kon je aan Andries overlaten!!
Steevast eindigde Andries zijn vele oplossingen met (variaties
op): “Succes en mocht je nog vragen hebben, dan ben ik beschikbaar”, of “dan hoor ik dat graag”.
Totdat in de Bolleboos van mei opviel, dat de vragen weliswaar
nog steeds bleven komen, maar …….de antwoorden van Andries uitbleven. Niet meer “Beste Andries” en ook niet meer
“…. dan ben ik beschikbaar …”.
Andries’ inspanning, gedrevenheid en oplossingsgerichtheid
mocht je zien als een van de belangrijkste radertjes in de motor
van de CVB.
De CVB verliest met het overlijden van Andries een uiterst gedreven en kundig vakman op het gebied van computerkunde.
En een vaardig bestuurder, die een grote mate van verantwoordelijkheid eigen was als vicevoorzitter van de CVB.
Maar de wereld verliest een ongeëvenaard aimabel en hulpvaardig mensenmens. Ik weet niet welk gemis groter is.
André Kol
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Afscheid
Naast zijn familie was de computerclub een belangrijk
deel van Andries’ leven. Ik ken hem al bijna 30 jaar maar
vreemd genoeg weet ik niet eens zo veel over zijn privéleven. Natuurlijk ken ik Annie goed en was hij gek op zijn
kleindochter, maar tot voor een paar jaar terug spraken
we eigenlijk nooit echt over privézaken. Het kwam er gewoon nooit van, omdat we altijd druk bezig waren met
alles wat zich bezig hield met de club. Sinds een paar jaar
groeiden we steeds meer naar elkaar toe en had ik vrijwel
dagelijks via whatsapp contact met hem. Vaak stuurden
we elkaar ook grappige filmpjes toe, afgewisseld met serieuze dingen die natuurlijk met computer gerelateerde
zaken te maken hadden. Soms waren de over en weer
gaande filmpjes hilarisch en appte of belde ik hem …of hij
mij.. dan op. Samen moesten we er dan erg om lachen.
Ik heb Andries in de jaren 90 leren kennen toen ik lid
werd van de computer vereniging DeCVB, die toen nog in
Beinsdorp gevestigd was en waar Dick Breedijk toen nog
voorzitter van was. Toen de club later naar Nieuw-Vennep
verhuisde, vroeg Dick mij of ik deel wilde nemen in het
Bestuur, want er was verjonging nodig. In eerste instantie
had ik er niet veel zin in, omdat ik nog fulltime werkte,
maar gaandeweg vond ik het steeds leuker worden. In het
bestuur leerde ik Andries pas goed kennen, hij was hij altijd een rustpunt, en fungeerde ook vaak als scheidsrechter bij bestuursvergaderingen en kwam dan vaak met een
oplossing als de emoties opliepen. Binnen het bestuur
wisselde hij in de loop der jaren ook van functies en ontpopte hij zich als een duizendpoot, zelfs zo goed dat ik er
jaloers op werd.
Mede door zijn inzet groeide de club als kool en was de
sfeer altijd goed. Tijdens de maandelijkse clubdagen was
hij altijd aanwezig….en stond hij in de startblokken om van
10 tot 3… de computerproblemen van leden op te lossen.
Als een jonge hond huppelde hij van de ene naar de andere stoel om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.
De clubdagen werden altijd druk bezocht, want Andries
loste de moeilijke problemen wel op. Hij vroeg mij of ik zo
nu en dan wilde bijspringen, wat ik ook steeds meer ging
doen om hem te ondersteunen. Het liep soms ook wel
eens uit de hand en gingen we zelfs nog door tot ver na
sluitingstijd als de tafels al waren opgeborgen. Nadat de
zaal was opgeruimd, pakten we nog even een afzakkertje
en dan weer naar huis toe. Tijdens de druk bezochte clubmiddagen was ik hem wel eens kwijt en vroeg ik waar hij
was. Na een uurtje zag ik hem weer en zei hij tegen me,
dat ie “ff zijn meissie” was wezen ophalen, die toen nog
werkte op Schiphol. Dat deed ie dan ook nog tussendoor!
Toen onze voormalige voorzitter Piet van Sprang in 2018
uit het bestuur stapte nam Andries de rol over als vicevoorzitter. Piet noemde de club altijd “zijn kindje” maar
die rol heeft Andries met verve overgenomen waarna hij
helemaal tot bloei kwam.
Zijn betrokkenheid, inbreng en populariteit was binnen
de club erg groot. Naast de rol als vice-voorzitter vulde
hij ons clubblad De Bolleboos met heel wat stukjes, waaronder de rubriek “vraag en antwoord” maar ook “tips en
trucs” waarin hij technische vragen van leden beschreef
en dan de oplossing gaf.
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En dan heb ik nog niet eens over de cursussen gehad, die
hij voor de club verzorgde. Eerst voor de ANBO in Hoofddorp en later alleen nog voor DeCVB. Op een doordeweekse dag voor zo’n 10 man voor de klas staan, was ook
voor hem soms te veel en dan assisteerde ik hem de laatste jaren regelmatig. Onze samenwerking verliep steeds
beter en hij verbaasde me soms met zijn parate kennis.
De laatste jaren schreef hij ook het lesmateriaal onder de
naam A&A Consultancy en mede door de vele veranderingen van Windows 10, vroeg hij me om dit lesmateriaal
na te willen kijken. Tot in de late uurtjes vulde ik het aan
of corrigeerde het en waren de lessen vlak voor aanvang
klaar.
Het afgelopen jaar was voor de club een rampjaar. Vanwege corona was in maart 2020 de laatste echte bijeenkomst in Het Trefpunt in Nieuw-Vennep. In januari van dit
jaar moesten we noodgedwongen uitwijken naar een andere locatie in Nieuw-Vennep. Die hebben we inmiddels
gevonden aan het Harmonieplein, maar we hebben daar
nog geen bijeenkomst kunnen houden. Gedurende de
coronatijd kwamen we -op gepaste afstand- elke maand
trouw bij onze secretaris Mieke of bij mij thuis om te vergaderen, want er waren -behoudens de clubdagen- altijd
weer dingen te bespreken voor het geval de club toch
weer mocht starten. Begin maart was Andries al wat aan
het kwakkelen met zijn gezondheid. Zeker toen het wat
langer ging duren en hij de moed niet meer kon opbrengen om stukjes op te stellen, vroeg hij mij om dat te doen.
Ook problemen waarin leden hem om hulp vroegen,
verwees hij naar me door. In zijn laatste e-mail naar mij
schreef hij nog: “Je moet wel voorzichtig zijn, want leden
zijn belangrijk”. Uiteraard nam ik direct contact met het
lid om hem snel van dienst te zijn. In die periode begonnen wij als bestuur ons al serieus zorgen te maken. Dat
het allemaal zo snel gegaan is, had niemand verwacht. Zeker nu Andries er niet meer is, komt het voortbestaan van
de club in gevaar. Deze zomer gaan we kijken of een herstart weer mogelijk is, maar zonder hem en andere steun
valt nog te bezien of dat gaat lukken.
Één ding staat vast: we zullen hem erg gaan missen. Niet
alleen als bestuurslid, maar ook als sympathiek mens,
want hij straalde het geduld en de rust uit die de meeste
mensen vaak missen. Zoals gezegd gaan we de meester
en het brein achter de computerclub missen, maar we
moeten ook verder. Hij laat in ieder geval een diep gat
achter waar wij verder uit moeten zien te komen.
Vriend, ik zal je samen met Mieke, Nel, Hans en heel veel
leden gaan missen en kijk terug op een fijne tijd met jou
in ons midden!
Louis van den Bosch

Terugblik tot heden

Het is inmiddels weer ruim 3 jaar gelden dat ik na 30
jaar stopte als CVB bestuurder. In 1988 ben ik door Dick
Breedijk binnengehaald als Penningmeester, daarna functie van PR en Vicevoorzitter, en vanaf 2001 Voorzitter tot
2018. Ik wilde wat rustiger aan doen. Maar dit lukte maar
deels. Ik heb in de tijd vanaf mijn 26e jaar vele functies in
verschillende verenigingen en stichtingen gehad. Door de
corona brak er een heel andere periode aan. Eentonigheid van de dagen en maanden. Geen clubjes meer. Geen
uitjes meer. Geen vakanties meer met de camper naar
warme landen en de weekenden effe weg. Geen fysieke
vergaderingen meer. Dit was uiteraard voor iedereen. En
elke dag leek bijna hetzelfde. Eenzaamheid? nee dat niet.
Maar zoals ik al zei “eentonig”. Mijn tuin lag er inmiddels
als een zonnetje bij en veel klusjes waren afgewerkt. Ook
het NiVeSoft gebeuren wat ik nog altijd doe, liep hierdoor
terug. Zelfs alle feestelijkheden die waren gepland zoals
voor de viering van 75 jaar vrijheid met onder andere de
Veteranen moest allemaal worden geannuleerd. Steeds
maar wegblijven van publieke plaatsen, om maar niet het
risico te lopen om Covid19 op te lopen. Met de teams
vergaderingen zag je elkaar nog net in het kleine beeldje
op de laptop. Dat was wel een uitkomst. Maar de gezelligheid zakte tot het dieptepunt. Dan ontstaat het moment
dat de animo wegzakt om nog actief na te denken voor
je verschillende clubjes. Hoewel ik ooit gezegd heb, nooit
meer penningmeester te willen zijn, vanwege het moeizaam binnenslepen van de contributies, ben ik toch nog
van twee clubjes penningmeester. Zo ook van de 2 jaar
geleden opgerichte Stichting Veteranen Ontmoetingsplaats Haarlemmermeer. Het voordeel daarbij is dat deze
stichting geen contributie kent. De CVB zit inmiddels in
het 39e levensjaar. In 2012 hebben we groots uitgepakt
met het 30 jarig bestaan. Nu dreigt de CVB in zwaar weer
te komen, door een aantal redenen. Geen fysieke bijeenkomsten meer, noodgedwongen moeten verhuizen van
locatie. Een aantal jaren een onvolledig bestuur. De binding met de leden is verloren. Hooguit nog de problemen
oplossen op afstand met Teamviewer of Windows Quick
Assist. En nu tot onze grote schrik de ziekte en plotseling
overlijden van Andries. Dit laatste kwam mij vandaag net
ter ore toen ik dit aan het schrijven was. De mededeling
van hedenmorgen sloeg in als een bom. We wensen Annie
en de familie veel sterkte om door deze moeilijke tijden te
komen. Andries was de laatste jaren nog de drijvende factor voor de CVB en met name voor de Bolleboos en computerlessen en het Vice-Voorzitterschap. Velen cursisten
hadden het vaak over de dingen die zij van hem hadden
geleerd. Andries ken ik al sinds de jaren 70/80 als collega
van het werk bij de grensbewaking van Koninklijke Marechaussee op Schiphol. En daarna nog in Den Haag en toen
weer op de CVB. Toen Louis mij berichtte van de ziekte
van Andries heb ik hem ook aangeboden, daar waar nodig, de helpende hand te bieden. Ook wil ik ondersteunen
in de hulp op afstand waar nodig. Onmiddellijk krijg ik
thuis al te horen, zoals Andries altijd zei, van mijn “meissie”; ”maar je gaat toch terug het bestuur in?” Zover zijn
we nog niet. Maar bespreekbaar! MAAR: We hopen toch
wel dat de CVB blijft voortbestaan en we een feestje kunnen geven als we de 40 jaar halen. Beter gezegd. Op naar
de 40 jaar. Ik doe hierbij een oproep naar alle leden, laat
de club voortbestaan mede door uw inzet.
Piet van Sprang
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Een vraag aan alle leden

Wij feliciteren de jarigen in
juni, juli en augustus
en wensen hen veel geluk en
voorspoed maar bovenal
gezondheid toe
bestuur CVB
7-6 Rob van der Ploeg
10-6 Ed Destrée
11-6 Albert Buschman
12-6 Bert van Diemen
24-6 Anneke van der Voort
25-6 Anna Mencel
26-6 E Hoekstra
29-6 Bert Pieroelie
5-7 Sonja Geerts van Haaften
6-7 Gera Kroes
6-7 Wim Lubbers
7-7 Adri Reeb
7-7 Henny van de Meer
7-7 Ineke Flippo
10-7 Piet Warmerdam
17-7 Nico Olij
21-7 Gert Streefland
23-7 Wim Derogee
24-7 Corrie Clement
25-7 Hanneke Wakker
29-7 Chris Pijnaker
29-7 Tiny Kraak
7-8 Ton Doeswijk
9-8 John Jansen
12-8 Jos van Breen
13-8 Titi van Ditzhuyzen
17-8 Dies Landman
18-8 Ad Roset
19-8 Karel Rademaker
22-8 Joop van der Maat
24-8 Neli Vermeulen
27-8 Jaqueline Torenvlied
27-8 Els Piroli-van Hanja
28-8 HJA van Dierendonck

Overleden

11 mei 2021 Bert van Reemst
hij was lid van de CVB vanaf
4 januari 1988
19 mei 2021 Andries Vermeulen
hij was lid van de CVB vanaf
3 oktober 1992
19 mei 2021 –
Anton Spaargaren
echtgenoot van onze webmaster
Ruth Spaargaren

van oud-voorzitter van de CVB (eind 1987 tot maart 2001) Dick Breedijk.
“Is het bestuur er voor de leden of zijn de leden er voor het bestuur?”
Mijn antwoord is; “het is een eenheid die bij elkaar hoort!” Ik stel deze vraag om dat
dezelfde vraag mij gesteld werd vóór ik de voorzitters functie in 1987 op mij nam.
Even wat terug in de tijd, vanaf oktober
dat hij het nodig tijd vond dat een ander
1968 startte ik met mijn eerste cursus
eens het stokje van voorzitter over zou
Informatica, de voorloper van de
nemen. Daarop heb ik één bestuur ’s
computer cursussen. Tot 1975 heb
vergadering mee gedraaid en werd eind
ik diverse cursussen doorlopen. In
1987 aangesteld al voorzitter, dat bleef
1980 had ik mij eerste computer een
ik tot maart 2001, omdat ik intussen in
Sinclair Z80 en wat later een Sinclair ZX
Lelystad woonde. Nu de kern van het
Spectrum, voor die tijd had ik al wel wat
verhaal, de CVB, zou minimaal 2 (liefst
met een Atari van een ander “gespeeld”
3) bestuursleden erbij moeten hebben,
ik deed toen ook al wat aan processor
waarvan één, een voorzitter! Dan is
(6480) programmering. In 1982 kocht ik
er ook weer een Kapitein op het schip.
mijn eerste Commodore64, en in 1984
Een bestuur is een team dat elkaar
werd ik lid van een Computer vereniging,
steunt en helpt, maar als er niet genoeg
de VCGN (Vereniging Computer
bestuursleden zijn , dan worden die op
Gebruikers Nederland), ik dacht in
den duur overbelast en op een gegeven
Voorhout, die ging in 1986 op in de HCC
moment is het net een kaartenhuis, dan
(Hobby Computer Club) op dat moment
stort de zaak in elkaar. Ik hoop dat ik met
ben ik overgestapt naar de CVB toen nog
het voorgaande verhaal, aangegeven
(Commodore Vereniging Bollenstreek)
heb dat het voor het voortbestaan van de
gevestigd in Vogelzang.
CVB nodig is dat een aantal mensen het
bestuur gaan steunen, dat verdienen ze
en dat verdient de CVB. Ik heb de functie
van voorzitter ook opgepakt, omdat
het een stuurloos bestuur zou worden,
en ik heb daar nooit een moment spijt
van gehad. Ik was op dat moment
Bouwkundig opzichter en leidde wel
bouwvergaderingen, maar in had geen
enkele ervaring met bestuursfuncties,
maar zoals ik al hiervoor aangaf, het
Hier zit ik in Vogelenzang achter mij Commodore 64
bestuur is een team en dat helpt. Als
Die volgens de gegevens in oktober
u vindt dat de CVB nog lang op de
1982 was opgericht door Hans de Wijn
oude voet (en hopelijk direct na het
en Han Dekker. Half 1987, werd door
zomerreces) door moet gaan, hoop ik
de toenmalige voorzitter Han Dekker,
dat er toch wat mensen zich aan melden.
de bewuste vraag gesteld, en vertelde
Hopelijk, tot ziens in goede gezondheid,
Dick

Droevige tijden

Als je de foto ziet herken je ‘m wel. Éen dag voorafgaand aan het
overlijden van Andries ben ik naar de crematiedienst van ons
meest trouwe lid (sinds de oprichting) geweest, die vrijwel altijd
vanuit Amsterdam met een taxi tijdens de clubdagen aanwezig
was. De laatste jaren liep de gezondheid van Bert van Reemst (door
ons ook wel dove Bertje genoemd) hard achteruit. Toen ik bericht
kreeg van zijn neef Frank van Reemst dat hij niet meer alleen kon
wonen en naar Berg en Dal (vlakbij Nijmegen) was verhuisd, heb ik
hem online en op afstand nog diverse keren geholpen. “Niemand kan mij daar helpen
om mijn computer weer goed te laten functioneren” vertelde hij me. Met wat kunsten vliegwerk en een hoop geduld, heb ik hem de laatste dagen via whatsapp en quick
assist van Windows 10 weer “op de rails geholpen”, waar hij mij te kennen gaf daar erg
blij mee te zijn. Kort daarna hoorde ik niets meer van hem omdat ik diverse malen had
gevraagd hoe het met hem ging. De week daarop ontving ik het bericht van zijn neef
dat hij was overleden. Zijn neef Frank vroeg me nog of ik iets over hem wilde vertellen
over zijn tijd bij de club, maar kon dat een dag na het overlijden van Andries niet opbrengen. Met lood in de schoenen en respect naar Bert, ben ik een dag na het overlijden van Andries op 20 mei jl. naar de crematiebijeenkomst in Amsterdam Westgaarde
geweest alwaar we Bert een mooi en waardig afscheid hebben gegeven.
Louis van den Bosch
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