www.nieuwsvennep.nl
Lees het laatste nieuws van Nieuw-Vennep en omgeving op de nieuwssite: www.nieuwsvennep.nl
Heeft u een bedrijf, webshop, goed doel, website,
band, optreden, evenement, lokaal nieuws, sportevenement, persbericht, dier vermist of iets anders in
Nieuw-Vennep / Haarlemmermeer en wilt u daar
graag meer aandacht voor?

De

Afz. CVB, Rietkraag 95
2144 KB Beinsdorp

Bolleboos

Ga dan naar: www.nieuwsvennep.nl
juni 2012

De CVB op Internet
http://www.decvb.nl
Sponsor van de CVB

De komende clubdag is op

NiVeSoft

2 juni 2012

Computers

van 10.00 uur tot 15.00 uur

Verkoop computers nieuw en gebruikt
Laptops, printers en installatie op maat
Installatie of her-installatie en ondersteuning voor
uw computer.
Netwerk aanleg en ondersteuning
Oplossen van problemen en storingen
Piet van Sprang
Parlevinker 19,
2152 LC Nieuw Vennep
Telefoon: 0252–674279
E-mail info@nivesoft.nl
Info www.nivesoft.nl of www.bto.eu

En daarna……

Voor info van de computerclub voor uw lessen
en begeleiding www.decvb.nl

Diascanner ION Film2SD Pro
Ontdek uw vergeten en verloren gewaande negatieven en dia’s opnieuw. Met deze scanner kopieert u de beelden direct
op een SD geheugen kaart.
Met een borg van € 50,00 kunt u de diascanner van
de club voor een maand (van clubdag tot de volgende clubdag) huren tegen een huurprijs van € 10,00.
Het Bestuur

Inhoud:
Colofon & Voorwoord: Vooruitkijken naar …...
Glasvezel, té snel Internet?
Gebruik Windows XP
Digitale camera ervaringen
Windows 8 laat kroost bespioneren
Vraag & Antwoord
Ixquick
Jarigen juni
Cursussen 2012 - 2013
Secretaris gewenst

2
3-4
4-5
5
5-6
6-7
7
8
8
8

Zomer reces
Neem uw vrienden, buren en kennissen mee
en laat ze kennismaken met de CVB!

Gratis Parkeren
Let op:!!!!!! De eerste clubdag
van het nieuwe seizoen is op 1 september
2012 in het gebouw van de ANBO Eugenie
Prévinaireweg 63, 2151 BB Nieuw-Vennep

Voorwoord: Vooruitkijken naar een nieuw seizoen

Colofon

In het afgelopen mei nummer hebben jullie kunnen
De Bolleboos verschijnt minimaal 9 maal per jaar, voor leden
lezen dat Ruth Spaargaren het beheer van de
gratis.
CVB website gaat “overnemen” van Henk de Wal.
Het geesteskindje van Henk overdragen aan een
ander zal hem niet in de koude kleren gaan zitten,
1 september 2012 Open dag Let op: Bij de ANBO !!!!!!!!
maar ook voor Ruth worden het spannende tijden.
6 oktober 2012 Viering 30-jarig bestaan
Zij was in het begin onzeker, maar is gelukkig door
3 november 2012 met thema ??????
een aantal mensen goed begeleid en is nu gemoti1 december 2012 Presentatie Adresetiketten maken
veerd om met ingang van het nieuwe computerseiTijd: van 10.00 - 15.00 uur
zoen voor onze leden een mooie nieuwe website
te lanceren en te onderhouden. Langs deze weg
Toegang: Niet leden € 3,— (tot 16 jaar € 2,—)
vraag ik jullie dan ook vriendelijk om straks
(opbouwende) kritiek te geven als je je aan iets
stoort wat onjuist op de website vermeld staat en
worden nader bekendgemaakt.
het liefst dan ook verbeteringen of veranderingen
Let op: Clubdag op 1 september bij de ANBO, aandragen.
Op het risico dat het afgezaagd gaat worden en
Eugenie Prévenaireweg 63, 2151 BB Nieuw-Vennep
misschien wel tegen beter weten in, toch weer
een dringende oproep aan u om het Bestuur te
Het adres waar de diverse bijeenkomsten plaatsvinden is:
willen versterken als secretaris van De CVB.
Gebouw Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, Nieuw Vennep
Mocht u zich geroepen voelen laat het dan alstublieft even weten. Natuurlijk is het meegenomen
als u enige ervaring heeft maar het is geen echte
Telefoon: 0252 - 672476.
noodzaak en ook niet moeilijk. Het huidige bestuur
Contributie: € 24,— per jaar, (tot 16 jaar: € 15,—),
zal u uiteraard de fijne kneepjes van het vak leren.
met machtiging € 1,50 korting.
Nog één keer een bijeenkomst op 2 juni en dan
Gironummer CVB: 576968, tnv:
gaan we hopelijk weer genieten van een paar welverdiende zomermaanden. Voor het bestuur wat
Computer Vereniging Bollenstreek
korter want wij moeten ons in augustus al weer
Kamer van Koophandel nummer: V-596213
gaan voorbereiden voor het nieuwe seizoen en de
festiviteiten rondom het 30-jarig bestaan van de
CVB op Internet:
CVB in oktober waar we van hopen dat dit een
extra leuke bijeenkomst zal gaan worden.
Voorzitter:
Piet van Sprang, 0252-674279, voorzitter@decvb.nl

Bijeenkomsten en Presentaties:

Senioren Inloopmiddagen en Extra
Clubmiddagen:

http://www.deCVB.nl

Vicevoorzitter:
Andries Vermeulen, 023-5642947, vicevoorzitter@decvb.nl
Penningmeester:
Nel van der Linden, penningmeester@decvb.nl
Secretaris:
Jan Jonker, 0252-519293, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp
secretaris@decvb.nl
Public Relations:
Louis van den Bosch, 023-5624002, publicrelations@decvb.nl
Cursusinfo & Coordinatie:
Huub Vlaming, 0252-518254, cursusinfo@decvb.nl
Drukwerk/verspreiding:
Jan Jonker, 0252-519293, secretaris@decvb.nl

Eén waarschuwing is wel op zijn plaatst: de eerste
meeting zal niet plaatsvinden in het Trefpunt maar
Internetsite:
– eenmalig - in het ANBO gebouw aan Eugenie
Henk de Wal, webbeheerder@decvb.nl
Prévinaireweg 63 (naast het politiegebouw). In de
Bolleboos van september zal er een routebeschrijRedactie Bolleboos:
ving bij vermeld staan. Hun website is: http://
Andries Vermeulen, 023-5642947, redactie@decvb.nl
www2.anbo.nl/nieuwvennep/default.asp
Voor ondersteuning bij hard– en software problemen
Ik sluit af met iedereen heel fijne zomermaanden
kunt u terecht bij de Helpdeskmedewerkers van de club:
toe te wensen. Wij hopen jullie allemaal in goede
Piet van Sprang en Andries Vermeulen
gezondheid terug te zien op de eerste open dag
(zie voor de E-mail adressen en telefoonnummers hierboven)
meeting op 1 september! Als reminder zal, van
Bovenstaande adressen zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen
een ieder waar we het e-mailadres van hebben, er
van 19.00 tot 21.00 uur. Op andere, voor computeraars normalere
een aantal dagen vóór de meeting nog een mailing
tijden (meestal van 24.00 tot 06.00 uur) , zijn deze mensen alleen via uitgaan, dat de meeting voor die dag in het geE-mail te bereiken. Dit in verband met de huiselijke vrede!!
bouw van de ANBO is.
Louis van den Bosch, Public Relations
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Glasvezel, té snel internet?
In bijna heel Hoofddorp is het al aangelegd en ook in
Vijfhuizen en Nieuw-Vennep zijn inwoners hard bezig
om het minmaal vereiste aantal belangstellende gezinnen te registreren. Regfiber, het bedrijf dat in Hoofddorp
het glasvezel netwerk aanlegt wil ook in de andere kernen van de Haarlemmermeer een glasvezel netwerk
aanleggen mits minstens 30% van de gezinnen aangegeven heeft serieus belangstelling te hebben.
Maar wat is Glasvezel?

Glasvezel vermengd met plastic levert het oersterke materiaal fiberglass (glasvezel versterkt kunststof), waarvan
schepen, auto’s en duurzame gebruiksvoorwerpen als
daken, buizen en badkuipen worden gemaakt. Fiberglass is spotgoedkoop en is bijna even sterk als de
peperdure koolstofvezels waar ze Formule-1-auto’s van
bouwen. De kabels waar dataverkeer over wordt verzonden, bestaan uit een kern van ultrapuur glas, dat gek
genoeg bij deze dunte buigzaam blijkt te zijn. Het glas
moet puur zijn omdat het dataverkeer er als lichtpulsen
doorheen wordt gezonden. Als er vuiltjes in het glas zouden zitten, betekent dat een forse afname van signaalkwaliteit en de maximale afstand waarover dataverkeer nog mogelijk is. De lichtpulsen bevinden zich in drie
delen van het infrarode deel van het spectrum en zijn
dus voor het oog onzichtbaar. De kabels bestaan grotendeels uit gel en ‘pantsering’ om het te beschermen tegen
grondwater en dergelijke.

Lichtpuntjes
De gebruikte lichtpulsen zijn digitaal van aard: het licht is
aan (waarde één) of uit (nul). Elektrische signalen zijn
analoog. Hun signaal stijgt en daalt relatief langzaam,
waardoor het lang duurt om de waarde van het signaal
te veranderen. Ook is het moeilijk om te bepalen wanneer een golf nou precies een één of nul is. Dit betekent
dat storing gemakkelijk de communicatie verpest. De
grote hoeveelheid elektrische stroom door de koperen
kabel zorgt dat dit soort kabels warm worden en brandgevaarlijk kunnen zijn. De glasvezelkabels worden niet
warm én het opwekken van lichtpulsen in glasvezel vereist fors minder elektriciteit. De grondstoffen voor glas
zijn een berg zand, wat natrium en koolzuur. Al deze
stoffen zijn gemakkelijk in grote hoeveelheden te verkrijgen en te recyclen. Koper wordt de halve wereld over
gesleept en de productie ervan raakt steeds verder achterop bij de vraag. Al met al best goed voor het milieu
dus, dat glas!
Glazen plafond
De capaciteit van glasvezel is enorm. Zo enorm zelfs dat
geschat wordt dat 99 procent van al het bestaande glas
dat wereldwijd in de grond zit momenteel niet wordt gebruikt. Ongebruikt glas wordt ‘dark fiber’ genoemd en is
de reservecapaciteit van het netwerk.
Het voordeel van de bestaande glasvezelkabels is dat
ze onafhankelijk zijn van de apparatuur die wordt gebruikt om de lichtpulsen op te wekken en te ontvangen.
Door meerdere kleuren licht te gebruiken kunnen er in
één vezel opeens wel 80 tot 90 pulsen tegelijk worden
verstuurd. Eén typische vezel verwerkt nu meestal tien
Gbit/s aan data, oftewel een complete dvd binnen vier
seconden! Er is al apparatuur op de markt waarmee diezelfde vezel tien keer zo veel data verwerken. In Parijs
hebben wetenschappers met experimentele apparatuur
en 155 kleuren laserlicht over 90 kilometer een snelheid
van 100 Petabit per kilometer gehaald. Met deze apparatuur kun je in één vezel 400 dvd’s per seconde verzenden tussen Europa en de VS.
Fiber to the home?
‘Glas’ is duidelijk onmisbaar in
de moderne wereld. De achtste
TransAtlantische Telecommunicatie kabel TAT-8 zorgde in
1988
voor
een
destijds
‘supersnelle’ verbinding (van
slechts 20 Mbit/s) over de zeebodem tussen de VS, Engeland
en Frankrijk. Momenteel is de
veertiende kabel - TAT-14 – goed voor een maximum
van 3200 Gbit/s, waarvan zo’n 1200 Gbit nog niet in gebruik is. Maar glasvezel komt steeds vaker ook tot aan
uw voordeur, zogenaamd ‘Fiber to the Home’ (FttH).

Licht boven stroom
De voordelen van glasvezelkabels boven traditionele
koperen kabels zijn legio. Supergenie Alexander Graham Bell is niet alleen de bedenker van de telefoon, het
lukte de knappe kop al in 1880 om een draadloos telefoongesprek te voeren via de ether door het geluid om te
zetten in lichtflitsen. Onderzoek naar laserlicht in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw baande de weg voor
de eerste praktische toepassing van lichtpulsen over een Daarnaast is er ‘Fiber to the Building’ (FttB), de naam
glasvezelkabel in 1977. In de jaren 80 maakte de ge- voor de aansluiting van een flat of bedrijf. Beschikt u
bruikte technologie een vlucht, wat resulteerde in fors over een FttH-verbinding, dan is 100 procent van de beefficiëntere communicatie over veel langere afstanden. kabeling, vanaf uw modem tot aan de provider glas. Met
Er passen veel meer haardunne glasvezels in een kabel FttH kan uw verbindingssnelheid oplopen tot wel duidan koperen draadjes en het signaal ondervindt nauwe- zend Mbit/s. En over glasvezel kunt u tegelijkertijd uplijks storing, zodat de maximale snelheid én afstand ho- én downloaden. Met een 200 Mbit-aansluiting kunt u ook
ger zijn dan met koper. De productie van glazen kabels met 200 Mbit/s data internet opsturen. Bij bestaande
is goedkoper geworden, maar koper is nu zes keer duur- breedbandinternetaansluitingen is de uploadsnelheid
der dan tien jaar geleden. Glasvezel is dus goedkoper meestal tussen de vijf en tien procent van de downloaddan koper toe te passen.
(Vervolg op pagina 4)
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het in Hoofddorp ook op glasvezel goed.
Maar van mijn oude heer heb ik al vroeg geleerd, dat als
je tevreden bent over met wat je hebt er geen reden is
Heeft u belangstelling?
om a la minute iets nieuw te nemen. Wacht dan tot de
De dorps- en wijkraden van Nieuw-Vennep hebben zich kinderziektes eruit zijn en u een beter oordeel heeft kunsamen met de Ondernemers Vereniging Haarlemmer- nen krijgen over de betrouwbaarheid en kwaliteit van de
meer Zuid (OVHZ) ingezet om hun dorp versneld op Glasvezel providers in onze regio.
glasvezel aan te laten sluiten. Zodra aan de Reggefiber
aangetoond kan worden dat er ca 30% van de Vennep- Ik hoop dat ik u hiermee enig inzicht heb kunnen geven
se huishoudens geïnteresseerd is in glasvezel, wordt in de wondere wereld van het glasvezel en dat u hieronze kern hoog op hun prioriteitenlijst gezet en zullen zij mee in staat bent een bewustere keuze te maken voor
overwegen om een glasvezel netwerk aan te leggen met het blijven zitten waar u zit of te kiezen voor de overstap.
keuze uit een groot aantal (bekende) providers.
Er zijn binnen onze club al veel leden die de overstap
gemaakt hebben en dagelijks kicken op hoge down– en
upload snelheden die op het glasvezel gehaald worden.
(Vervolg van pagina 3)

snelheid.

Andries Vermeulen

Gebruik Windows XP
Een van de leden kwam met zijn
laptop in de servicehoek op de club
met de mededeling, mijn draadloze
(WiFi) module werkt niet meer,
waarschijnlijk zal hij wel stuk zijn. Hij
had er inmiddels Linux opgezet omdat die wat sneller werkte. Maar ook
daar had hij onvoldoende drivers
voor om alles te laten werken.
Heeft u belangstelling, meld dan u aan via de website
www.glasvezelnieuwvennep.nl of laat u informeren op In overleg met hem, is er weer opnieuw Windows XP
de stand van de Vrienden van Nieuw-Vennep die op 16 opgezet en daarbij de nieuwste drivers van alle apparajuni present zal zijn met een kraam in de Symfonie.
tuur bijgezocht. De video-aansturing, geluid en zelfs
draadloos werkte allemaal naar behoren. En hij verbaasOok in Vijfhuizen is hard gewerkt om de minimale eis de zich over de snelheid die Windows XP weer had. Alvan 30 % van de huishoudens zwart op wit te krijgen.
les werkte weer en er was dus
Daar konden ze tot 27 mei 2012 voor glasvezel inschrijniets stuk.
ven. Bij het schrijven van dit artikel is nog niet bekend of
de Vijfhuizenaren het gehaald hebben. Zo niet, dan
Wat was er aan de hand. De
moeten ze in Vijhuizen mogelijk nog jaren op glasvezel
laptop was ongeveer 6 jaar
wachten.
geleden afgeleverd met Windows XP, en al die jaren had hij
Dus Nieuw-Vennepers, u weet wat u te doen staat
(goed)
gewerkt.
Maar
steeds
werden er dingen op de
en…… ook al geeft u aan geïnteresseerd te zijn, het verlaptop
gezet
die
hem
iets
trager
maakte, Het zat niet in
plicht u nog tot niets.
het geheugen, want er zat 1024 MB werkgeheugen in
Overstappen?
met een processor van 3.4 Ghz. Maar het Windows reDe vraag die zeker komt als bij u ook glasvezel is aan- gister raakt vervuild en is dan door die updates en andegelegd is: Moet ik wel of niet opverstappen. Elke situ- re programma’s niet meer schoon te krijgen. Het kan ook
atie is anders en daardoor is het ook vrijwel onmogelijk voorkomen dat er een programma wordt bijgewerkt, die
om überhaupt een eenduidig advies te geven. Dat glas- wat anders verstoord, zoals hier, dat de WiFi niet meer
vezel op zich veel sneller- en minder storingsgevoelig is werkte. Elke keer verbaast de gebruiker van een laptop
dan ADSL of Kabel staat wel vast, maar ook dat een of vaste computer zich weer, hoe snel deze weer wordt
glasvezel abonnement iets duurder is. Ook de betrouw- als deze geheel opnieuw geïnstalleerd wordt.
baarheid en kwaliteit van de vele nieuwe (glasvezel) pro- Ga dan wel rigouviders is nog niet vastgesteld c.q. bewezen.
reus te werk,
door zelfs de partitie te verwijderen en deze weer
opnieuw aan te
maken, zodat alle
“rotzooi” in de
bootsector
ook
verwijderd wordt.
Dus de partitie
opnieuw aanmaken en formatteren, zodat hij echt schoon is. Vergeet
De “oude” rotten in het vak, zoals xs4all en KPN doen
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dan niet vooraf van al het
nodige een goede backup te maken.
Daarna alles vanuit de
Windows DVD opnieuw
installeren en zo nodig
de nieuwste drivers bij de leverancier op internet op halen en installeren. Daarna alle nodige gebruiksprogramma’s weer installeren, en niet te vergeten
een goede virusbeveiliging. Denk daarbij aan Microsoft
Security Essentials.
U zult er verbaast van staan hoe snel de computer weer
is geworden als u daar klaar mee bent. Dit was dus ook
het geval met de laptop van Jan Medenblik, die nu toch
weer enkele jaren van deze laptop plezier kan hebben.
Piet van Sprang

Digitale Camera ervaringen
Afgelopen periode blijkt
wederom dat de programma’s die bij de digitale camera worden
geleverd, niet altijd optimaal werkt. Uit ervaring
is ons advies om deze
(bij de camera meegeleverde) programma’s niet
te instaleren.
De gevolgen, zoals die afgelopen clubbijeenkomst bleek,
kunnen ingrijpend zijn. Andere legale programma’s kunnen zodanig verminkt worden dat zij niet meer goed werken. Reden: Het bij de camera geleverde
fotobewerkingsprogramma bleek niet
“volledig” geschikt voor installatie op een
Windows 7 computer.
Andere gevolgen kunnen zijn dat het programma nieuwe mappen aanmaakt voor
elke dag/datum van opname. Dan komen
de foto’s niet netjes bij elkaar en wordt
het heel onoverzichtelijk.

kopiëren en plakken naar de door u aangemaakte mappen. Dit kan ook eventueel met Total Commander.
Een andere zorg is om een goede mappenstructuur te
maken voor het opslaan en rubriceren van de foto’s.
Ook op een zodanige manier dat ze netjes gerubriceerd
worden en dat u ze in een logische plaats terug kunt vinden.
Bijvoorbeeld geef mappen een jaartal en daarachter de activiteit. Bijvoorbeeld “2010 kerst” en
“2010 vakantie Spanje”
en “2011 Kerst”.
Dan
worden ze netjes op jaartal en daarna op de omschrijving gesorteerd en
zijn ze mooi terug te vinden.
Een anders optie is op
onder
werp
bijv.
“Kleinkinderen” En dan
sub-mappen met een
jaartal van de opname.
Een verfijning kan zijn
achter het jaartal een
maandnummer te zetten
bijv. “2012-05” zo zijn er
veel mogelijkheden om uw foto’s te rubriceren.
Maar probeer te voorkomen dat een bijgeleverd fotoprogramma dingen doet die u niet onder controle heeft.
Ik kom veel computers tegen waar dezelfde foto’s 2 of
zelfs meer keren op voorkomen. EN het is dan heel lastig om ze op de juiste plek dan weg te halen.
Met het foto programma Windows Live Photo Galarie,
kan men in een oog opslag de dubbele foto waarnemen
als hij op opnamedatum sorteren staat.

Mocht er behoefte zijn om over bovenstaand onderwerp
een presentatie te houden, dan verneem ik het graag en
zullen we daartoe zeker bereid zijn. Dus dan als onderwerp, foto’s van de camera overzetten naar de PC en in
mappenstructuur indelen.
Ik hoor het graag.
Nog een ervaring is dat vaak de foto’s dubbel op de
Piet van Sprang
computer komen te staan, omdat men niet altijd de camera leeg maakt nadat ze overgezet zijn en ze een vol- Windows 8 laat ouders kroost bespioneren
gende keer weer opnieuw meeneemt bij de volgende
keer dat foto’s van de camera overgezet worden naar de Ouderlijke controle krijgt tijdslimiet, webfilters
PC.
Microsoft voegt ouderlijke controle toe
voor het aanstaande Windows 8, waarmee het eenvoudiger moet worden de
computertijd van kinderen in de gaten
te houden.
Microsoft heeft een vernieuwde Family Safetyfunctionaliteit aangekondigd. Volgens Windows-baas
Stephen Sinofsky moet het “eenvoudiger” voor ouders
worden om naar eigen inzicht gereedschap te gebruiken
dat hun kinderen beschermt tegen materiaal op het internet.’
Family Safety wordt een optie in aangemaakte gebruikersaccounts. Na inschakeling wordt dan wekelijks - per
e-mail een rapport van alle activiteiten die op dat acAdvies: gebruik gewoon Windows verkenner, open deze count hebben plaatsgevonden verstuurd naar de ouder/
(Vervolg op pagina 6)
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beheerder. Die ouder/beheerder kan dan rechtstreeks
vanuit deze rapportages extra beperkingen instellen.

Vraag & Antwoord
Ja, het is bijna zover, het zomerreces staat voor de deur!
Nog even en dan mag ik ook het clubblad met al wat er
bij komt kijken voor een paar maaanden vergeten.
Ook mijn meisie ziet er naar uit, want zoals nu met de
Pinksterdagen en dat schitterende weer - wat treffen we
het maar weer - haar mannetje bijna elke avond achter
de pc werkend aan het clubblad, vindt ze ook niet alles.
En ik kan u verklappen dat het deze maand niet makkelijk was om het clubblad in elkaar te frutselen. Gelukkig
kreeg ik van onze voorzitter een paar stukjes kopei,
maar verder……….?
Het is maar zelden dat ik van u - de leden - kopei mag
ontvangen en geloof me of niet, maar het kan er bij mij
niet in dat u nooit iets meemaakt met uw pc, want de
vragen die ik krijg, spreken boekdelen. Schroom niet en
zet uw leuke, vreemde en bizarre computer ervaringen
op papier. Het hoeft ook niet een taalkundig hoogstandje
te zijn, Onze cursuscoördinator corrigeert ook mijn stukjes die ik in de Bolleboos zet.
Nieuwe vragen zijn van harte welkom en ik zal ook tijdens het zomerreces mijn best blijven doen om u met
goede raad en daad terzijde te staan.
Mail uw vragen en problemen of suggesties en opmerkingen naar: redactie@decvb.nl.
En u weet, mijn credo is:
Domme vragen bestaan niet, alleen domme antwoorden.

Verder wens ik u en de uwen een heel fijne en mooie
zomer toe. Pluk de dag en geniet er van.
Zo kan de ouder/computerbeheerder websites en zoekUw redacteur
resultaten filteren op ongewenst materiaal, maar is het
ook mogelijk om een limiet in te stellen voor het aantal
uren dat een kind per dag achter de pc mag doorbren- Vraag: Beste Andries,
Wat er aan de hand is weet ik niet. Jij hopelijk wel, want
gen.
als
eigenaar en enige gebruiker van mijn laptop met
Spelletjes onzichtbaar
Windows
7 niets kennelijk niets meer in de melk te brokProgrammacontrole is een standaardonderdeel van veel
kelen.
Hoewel
ik gehoord had dat het niet zo vaak zou
software voor ouderlijke controle, maar Microsoft breidt
voorkomen
als
bij Vista, blijft mijn computer bijna continu
deze restricties ook uit naar zijn applicatiewinkel Winvragen
om
toestemming
om iets uit te mogen voeren of
dows Store, waar ouders spellen uit het zicht kunnen
te
waarschuwen
voor
gevaren
die ik zelf niet zie. Ook al
verbergen die niet geschikt zijn voor jongere leeftijden.
ben je Administrator, eigenaar en nog meer, Microsoft
blijft zich met mijn zaken bemoeien! Hoe kom ik van die
bemoeizucht af? Anton
Antwoord: Beste Anton,

De nieuwe krachtige ouderlijke controle wordt een vast
onderdeel van Windows 8, waarvan de finale release
medio september wordt verwacht.
Andries Vermeulen
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(Vervolg op pagina 7)

(Vervolg van pagina 6)

Dit komt, zo zou ik zeggen, door een instellingsfout.
Open het onderhoudscentrum en kijk eens naar de insttellingen van het gebruikersaccountbeheer. Aldaar klikt u
aan de linkerzijde op de regel: Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen.
Als u alleen bekende programma’s en bekende websites
bezoekt kunt u de schuifregelaar – ook volgens Microsoft – op laagste stand zetten.

Na het bevestigen van de wijziging wordt u niet meer
lastig gevallen en hoeft u zich niet meer te ergeren aan
“onnodige” waarschuwingen.
Vraag: Beste Andries,
E-mail van (O)pa en (O)ma
Ik gebruik al heel lang Windows Live Mail als Emailprogramma. Sinds kort echter, wanneer ik een Emailbericht naar mijn kinderen en kleinkinderen stuur en
dat met '(O)pa en (O)ma', dan verschijnt er op de plek
van de '(O)' een klokje. Ik heb geen flauw idee waar dit
vandaan komt! Gerard
Antwoord: Beste Gerard,
Dat is de smiley-functie van Windows Live Mail. De zogeheten emoticons, dus... En dan is de '(O)' inderdaad
een klok. Probeer ook ':-)' en ':-(' maar eens, dan ziet u
meteen wat er aan de hand is.

Klik, links boven, op de donker blauwe startknop en vervolgens op Opties en Mail.
In het venster Opties klikt u op het tabblad Opstellen. In
de sectie Emoticons ziet u een vinkje staan bij de keuze:
Speciale toetsencombinaties in emoticons omzetten. Als
u hier het vinkje weghaalt, dan blijft voortaan (O)pa (O)
pa en (O)ma (O)ma.

Het grootste pluspunt van ixquick is, dat uw privacy
veel beter gewaarborgd is dan bij welke andere zoekmachine dan ook. Iedere keer dat u met een gewone zoekmachine zoekt, worden uw persoonlijke gegevens, uw
activiteiten en zoekresultaten worden bewaard en opgeslagen. De grote zoekmachines slaan die persoonlijke
gegevens op om uw zoektermen, het tijdstip van uw
zoekopdracht, en de links waar u op klikt bij te kunnen
houden. Deze informatie wordt opgeslagen in grote databases.
Deze gegevens bevatten een enorme hoeveelheid persoonlijke informatie over u, zoals uw interesses, uw familie omstandigheden, uw politieke overtuiging, uw medische situatie, en hoogst waarschijnlijk nog veel meer.
Deze informatie is goud voor marketeers, overheidsfunctionarissen, hackers en criminelen. Velerlei organisaties
hebben er veel voor over om te kunnen beschikken over
uw privé zoek- en andere gegevens.
Ixquick is geregistreerd by het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP) onder nummer M 1346973.
Het College Bescherming Persoonsgegevens ziet er op
toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt
en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Vanaf januari 2011 laat Ixquick uw
zoekopdrachten uitvoeren door een proxy server, die de
gevonden resultaten daarna aan u toont. Hierdoor bent u
dan in staat om geheel anoniem op internet te surfen.

Uw Privacy zal de komende jaren steeds meer onder
druk te komen staan. Advertentiediensten, zoekmachines, overheidsdiensten, hackers en gewone criminelen
zullen steeds vaker hun handen uitstrekken naar uw privé gegevens die her en der verspreid te traceren zijn.
Positief is wel dat het bewustzijn bij de burger heel langzaam maar zeker lijkt te groeien. Dat resulterende in
politieke druk (m.n. binnen de EU) en kan de grote zoekmachines doen besluiten hun privacy te verbeteren. Er is
maar een echte oplossing: het wissen van de gegevens,
of ze in het geheel niet op te slaan. Alleen dat kan misbruik voorkomen en Ixquick doet dat al. En daarom raad
ik u aan om ook te overwegen Ixquick te gaan gebruiken.
Andries Vermeulen
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Cursussen 2012-2013

Wij feliciteren de jarigen van
Juni & juli

Als u dit leest zijn de cursussen Internet/email en Windows-7 net gestopt.
Precies voor de zomerstop zijn nog zo’n 16 leden de digitale snelweg opgeholpen en kunnen zij tijdens de vakantieperiode hopelijk o.a. de nodige e
-mails en vakantiefoto’s versturen naar het thuisfront of juist andersom.

4-6 Frans
4-6 Michael
4-6 Elly van
5-6 Mark
8-6 Hans
8-6 Flynn
10-6 Ed
11-6 Albert
12-6 Bert
15-6 Gert
16-6 Nella
19-6 Leo
20-6 Ben
21-6 Cees
25-6 Ina
25-6 Hans
25-6 Siem
25-6 Marie-Jose
26-6 Ep
26-6 Jan
29-6 Bert
29-6 Chris
3-7 Wilfried
3-7 C.M.
6-7 Wim
6-7 Gera
7-7 Adri
7-7 Ineke
7-7 Henny
9-7 Ida
10-7 Piet
13-7 Joke van
14-7 Herman
14-7 Sjaak
15-7 Jack
15-7 Gerard
17-7 Nico
17-7 Gerard
23-7 Inge
24-7 C.G.
25-7 Hanneke
25-7 Annie

van Lieshout
van Wallenberg
der Velden
Jeronimus
ten Kate
Vijfschaft
Destrée
Buschman
van Diemen
Lamfers
van Geilswijk
van Ruiten
Schilder
Diepeveen
Hobo
de Wijn
Kriebel
van Geilswijk
Hoekstra
Bouterse
Pieroelie
van Soest
Somhorst
Drieman-Brink
Lubbers
Kroes
Reeb
Flippo
van de Meer
Venema
Warmerdam
Oosten-de Kuyper

Verduin
Vastenhout
Wijnhout
Schenkel
Olij
Stuart
Poestkoke
Clement
Wakker
Lindenberg

En wensen hen veel geluk en
voorspoed, maar bovenal
gezondheid toe.
Bestuur CVB

Het is heel prettig dat dit allemaal nog gelukt is. Helaas konden niet alle
belangstellenden aan hun cursus deelnemen: door ziekte en andere doorslaggevende redenen hebben we niet iedereen mogen ontmoeten.
Desalniettemin: de vakantie staat voor de deur, in september zien en spreken we elkaar weer en hopelijk met alleen maar positieve en enthousiaste
verhalen. Nieuwe cursussen staan nog niet gepland door een nog te gering
aantal aanmeldingen.
Mist u in de vakantie dus de nodige ervaring op computergebied, bent u
nog enigszins onzeker op een bepaald terrein, schroom niet en meld u aan.
De helpdesks zijn ook op vakantie!! Houd de boel dus draaiende, geen
gekke dingen uitproberen op uw computer, want… we zijn er waarschijnlijk
niet!!
Een fijne, warme en zorgeloze vakantie wordt u toegewenst.
Voor het seizoen 2012-2013 kan ingeschreven worden voor de cursussen:
−
−
−
−
−
−

Windows 7 voor beginners (6 dagdelen of avonden) € 75,00
Windows Vista voor beginners (6 dagdelen of avonden) € 75,00
Word voor beginners (5 dagdelen of avonden) € 67,50
Internet en Email (6 dagdelen of avonden) € 75,00
PowerPoint (6 dagdelen of avonden) € 75,00
Etiketten maken (1 dagdeel of avond) € 12,50

De prijzen zijn al een aantal jaren onveranderd en ook het komende seizoen heeft het bestuur besloten deze niet te verhogen.
Wel blijft de voorwaarde gehandhaafd dat alleen leden van de CVB aan
een cursus deelnemen; niet-leden zullen als zij de lessen willen volgen,
tenminste één seizoen lid moeten worden van de CVB.
De deelnemers kunnen tijdens de cursus gebruik maken van de CVB computers. In overleg met de docent is gebruik van een eigen laptop ook mogelijk. Graag bij aanmelding opgeven!
Soms wordt er een beknopte handleiding gebruikt, die u bij de cursusleiding kunt aanschaffen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Huub Vlaming, tel 0252-518254
e-mail: cursusinfo@decvb.nl

Secretaris gewenst
Vanaf de Jaarvergadering van 20 maart j.l. zit het
bestuur van uw vereniging al zonder secretaris!
Hoewel de hoofdtaken van de secretaris - het notuleren van vergaderingen en het bijhouden van de
correspondentie - tijdelijk binnen het bestuur worden opgevangen, is het invullen van deze belangrijke functie bij alle verenigingen, en ook de onze,
dringend gewenst.
U hoeft er géén computer deskundige of Neerlandicus voor te zijn.
Motivatie, om uw eigen vereniging en het bestuur te willen ondersteunen
en daarmee een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van ons clubje, is
veel belangrijker.
Het lijkt mij toch onwaarschijnlijk dat er binnen onze ruim 265 leden
niemand is die deze bestuursfunctie op zich wil nemen.
Laat ons - het bestuur en alle andere leden - niet in ons hemdje staan,
schroom niet en meldt u aan!
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