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Bijeenkomsten en presentaties (van 10.00-14.00 uur)  
zaterdag 1 oktober,  
5 november en 3 december 
-> Sluiting kopij volgende Bolleboos: 19 september  
_______________________________________________ 
Inloopmiddag donderdag (13.30 - 15.30 uur) 
13 oktober.  
Gaat alleen door bij voldoende deelname vooraf gemeld!  
Zie aanmelding in de Bolleboos. 
_______________________________________________ 

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  
CVB secretariaat, Schoolstraat 5F, 2151 AA Nieuw Vennep 
Kamer van Koophandel nummer: 40596213 
Clubblad De Bolleboos ontvangen leden per mail en  
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 
 Hans Gozeling, 06 20976331 
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 
 aspirant bestuurslid 
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 
Extra hulp helpdesk: p.van.sprang@hccnet.nl 

 Piet van Sprang, 0252 674279 

_______________________________________________ 

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.  

Colofon  Voorwoord  
Wat een zomer hebben we gehad. Warm, zeg maar heet en 

droog. Maar we zijn erdoorheen gekomen. De clubdag op 3 sep-

tember was daar het bewijs van. Het was gezellig, niet overvol. 

We hadden de ruimte. Een aantal leden was nog op vakantie, 

maar die zien we vast weer op 1 oktober. Ik ben niet weggeweest, 

maar heb me wel best vermaakt. Iedere week fietsen en wande-

len met de club. Dit is vaste prik. Het computer gebeuren stond 

op een laag pitje. Alleen de vaste administratie, wat in de zomer-

maanden niet zoveel is en mijn foto’s ordenen. Dat houd ik wel 

bij, anders is het eind zoek en weet ik niet meer waar wat staat. 

Een keer heb ik het fietsen overgeslagen. Dat was op 7 septem-

ber. Toen heb ik Dahlia’s staan prikken op een corsowagen. Ik kon 

het niet laten. Deze corsowagen heeft van 8 tot en met 12 sep-

tember staan pronken in de Keukenhof bij het kasteel. Het weer 

was uitstekend. Niet te warm en af en toe wat regen., dus de 

bloemen bleven mooi.  

Die middag dat ik niet ging fietsen heeft Guus Braam, een trouw 

lid van de CVB, al vanaf 1 januari 1986, maar ook een fietsfanaat 

bij onze fietsclub de route uitgezet. Guus weet overal de weg. 

Maar tot onze grote schrik kregen we op maandag 12 september 

een berichtje dat Guus op zondagavond dood in zijn stoel was 

gevonden. Het is niet te bevatten. Degenen die op zaterdag 3 

september op de clubdag waren hebben Guus nog gezien en 

misschien ook gesproken. Niet wetend dat dit de laatste keer zou 

zijn en gewoon gezegd: tot de volgende clubdag. Guus was een 

bezige bij. Een trouwe bezoeker van de clubdagen. Tijdens de 

coronaperiode kon hij niet wachten tot we weer bij elkaar 

mochten komen. Hij was aangesloten bij diverse fietsgroepen, 

ging er met de motor op uit of lekker varen met zijn bootje. Hij 

genoot van zijn kinderen en kleinkinderen. Alleen miste hij zijn 

Irene. Hij had het dikwijls over haar. Ook op de clubdagen zullen 

we hem missen. Hij was niet druk, maar zijn uitspraken waren 

van……hoe kom je erop. Deze had hij ook bij onze fietsgroep en 

die zullen ons altijd bij blijven. Nu weer vooruit kijken naar de 

volgende clubdag. We hopen op veel leden. We willen liever 

stoelen erbij zetten dan dat we allemaal lege plekken zien. En heb 

je een probleem, maar kan je niet op die zaterdag. We willen een 

inloopmiddag organiseren, maar je moet je dan wel even 

aanmelden, want een zaal huren voor 1 of 2 personen kost veel 

geld en dan zitten er meer bestuursleden dan mensen met 

problemen. Iedereen is altijd welkom bij ons. Dat weten jullie. 

Dus allemaal tot ziens, Nel. 
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Inloopmiddag 
Inloopmiddag donderdag 13 oktober (13.30-15.30 uur) 

Deze middag zal alleen doorgaan als er zich voldoende leden opgeven om aanwezig te zijn.  
De vorige keer waren er slechts twee leden aanwezig. Wij moeten de zaal huren. Dus, als u van plan 
bent om deze middag te bezoeken, geef u op bij Nel of Mieke 
(penningmeester@decvb.nl of secretaris@decvb.nl ). 
of persoonlijk opgeven op de clubdag 1 oktober aan Mieke of Nel of per mail vóór woensdag 5 
oktober, zodat het bestuur de zaal kan reserveren. 

Voor U gelezen                                                                                
in Computer idee nr 8 - Google Maps Zoomen  
Wist je dat je in de mobiele Google Maps-app ook met één vinger kunt in- en uitzoomen? Dit is uitermate handig als je 
maar één hand vrij hebt of als je je smartphone in je auto of op je fiets hebt gemonteerd. Tik hiervoor tweemaal op 
het scherm, waarna je met diezelfde vinger naar boven of naar onderen sleept om op de kaart uit of in te zoomen. 
 
in Computer idee nr 11 – Snelle toegang 
Boven in het navigatievenster van Windows Verkenner vind je Snelle toegang. Je kunt 
hier bepaalde mappen in vastpinnen, die je zelf vaak gebruikt.  
Maar . . .  Windows voegt er ook zelf mappen aan toe op basis van je gebruik. Heb je dit 
liever niet, dan schakel je deze functie als volgt uit. Klik met rechts op Snelle toegang en 
kies Opties, zodat het venster Map opties verschijnt. Op het tabblad Algemeen verwijder 
je beide vinkjes in de rubriek Privacy. Eventueel druk je ook op Wissen bij Geschiedenis 
van Verkenner wissen.  Maak niet de fout om te denken dat het er dubbel in staat. Het is 
alleen een extra vermelding om sneller een bestand te openen. 
 
 
Gebruik van twee of meer beeldschermen 
De afgelopen jaren is het gebruik van twee of meer beeldschermen flink in populariteit toegenomen. 
Meer beeldschermen – een extra monitor eerst aansluiten met een VGA of een HDMI kabel. 
Daarna instellen dat de beeldschermen elkaar zien.  
Ga daarvoor naar: 
Links onder Start – Instellingen (wieltje) -> Systeem -> beeldscherm 
 
Bij het gebruik van meerdere beeldschermen kun je kiezen tussen verschillende weergavemodi.  
Je vindt de opties bij Meerdere beeldschermen.  
Met de optie “Deze beeldschermen dupliceren” wordt de inhoud op alle beeldschermen gelijk.  
Om de werkruimte juist te vergroten, kies je “Deze beeldschermen uitbreiden”.  
Hiermee kun je de vensters over de verschil lende schermen uitspreiden.  

Zo heb ik het altijd ingesteld, zoals u op de 
foto ziet.  
Een grote monitor en de gewone laptop. 
Windows hanteert altijd één 
hoofdbeeldscherm. Het hoofdbeeldscherm 
is het primaire scherm, waarop onder meer 
het startmenu wordt getoond.  
MJR 
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Diascanner ION Film2SD Pro 

Met deze scanner kopieert u uw negatieven en dia’s 

direct op een SD geheugenkaart. 

Met een borg van €50,= kunt u de 

diascanner  voor een maand hu-

ren voor €10,= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij feliciteren de jarigen in 

oktober 

En wensen hen veel geluk en voorspoed,  

maar bovenal gezondheid toe.  

Uw mooiste herinneringen, voor altijd veilig! 

Rob de Groot- - Nieuw –Vennep 

Haal– en brengservice -  -  tel. 06-22549780 

www.amerstudio.nl 

 

Overleden  

Guus Braam  

zondag 11 september 2022 

Maandag 12 september werden we opgeschrikt met de verdrietige 
mededeling dat ons altijd aanwezig lid Guus Braam was overleden. 
Clubdag zaterdag 3 september was hij nog heel gezellig aanwezig 
en clublid Jan van Hensbergen heeft zaterdag 10 september bij de 
supermarkt nog een tijd met Guus staan praten. Alles ging heel 
goed en ze vertelden elkaar hun plannen voor de komende weken.  
Helaas mocht het niet zo zijn. Guus was lid van onze vereniging 
vanaf februari 1986. Wij verliezen in hem een trouw lid.  
We wensen de familie veel sterkte om dit verlies te dragen. 

Bestuur CVB 

3-10 Floor Vriesendorp 

4-10 Wim Seegers 

5-10 Henny van der Mark 

6-10 Hans Gozeling 

12-10 Jaap van den Berg 

14-10 Sjan Terpstra-Ots 

23-10 Thea Sacher 

24-10 Carel Wierink 

24-10 Tineke van de Vlis 

29-10 Leen Kranenburg 

30-10 Jan Jonker 

31-10 Lex Kneefel 
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