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Nieuwsbrief 2021 – 3
De Venser versoepelt de toegangsregeling ook enigszins

V

aste bezoekers hebben het misschien al gemerkt, er mag weer iets meer bij het bezoek
van de computerclub. De mondkapjesplicht geldt alleen nog voor slecht geventileerde
ruimten (zoals de lift) en het noteren van de naam is niet meer nodig. Voor de
volledigheid worden de regels hieronder opgesomd:
• toegang alleen na afspraak. Voor een afspraak bel de voorzitter: 06 – 1553 4530 (na 11:00
uur), of uw favoriete begeleider
• in principe alleen halve sessies: van 13:30 uur tot 15:00 uur of van 15:15 uur tot 16:45 uur
• bij binnenkomst van de Venser handen ontsmetten
• in de computerruimte staan de bovenluikjes en de deur open, waardoor het best fris kan
zijn achter de computer. Het is verstandig hiermee rekening te houden wanneer u een
bezoek gaat brengen.
• niet meer dan vier personen in de computerruimte
• er is geen pauze, de sociëteit is niet beschikbaar voor computerclubleden. Het beste kan
men zelf iets te drinken meenemen
• de algemene maatregelen in acht nemen (1,5 m afstand houden, thuisblijven bij covidverschijnselen, de huisregels van de club in acht nemen, aanwijzingen van de begeleiders
opvolgen etc.).
U kunt nog steeds een afspraak maken voor ondersteuning op afstand; ook hiervoor kunt u bellen
met de voorzitter. De ondersteuning zal dan lopen via Quick Assist. Als altijd, de meest recente
informatie vindt u op de website:
https://www.computerclubzuidoost.nl/ .

Windows 11

V

olgens kenners zat het er al een tijdje aan te komen, maar nu heeft Microsoft de opvolger
van Windows 10 dan ook officieel aangekondigd: Windows 11, te verschijnen in het eind
van het jaar. Nieuwe mogelijkheden zijn aangekondigd (zoals de mogelijkheid sommige
Android apps te installeren, die nu nog alleen op je smartphone kunnen draaien), maar ook
nieuwe onmogelijkheden: Windows 11 stelt meer eisen aan de computer waarop het draait. Er
moet bijvoorbeeld 4 GB intern geheugen zijn, terwijl nu 2 GB ook werkt. Het is niet duidelijk of
de nu gepubliceerde eisen straks ook allemaal van kracht zijn, sommige eisen zijn al afgezwakt.
Een vluchtige inspectie leert dat de PC’s op de club niet geschikt zijn voor Windows 11. Hoe
hiermee precies wordt omgegaan, is nog niet bekend, maar de club wil u natuurlijk zo snel
mogelijk laten kennismaken met dit nieuwe besturingssysteem. Nadere mededelingen hierover
zullen volgen.
En Windows 10? Windows 10 blijft nog ruim vier jaar ondersteund worden, tot en met 14 oktober
2025. Of er tot dan nog veel nieuwe dingen in geïntroduceerd zullen worden, is de vraag, maar
misschien is dat juist wel zo prettig!
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Nieuwbouw de Venser

I

n mei zijn er twee online sessies geweest waarin de huidige stand van de plannen werd
toegelicht. In fasen zal er op het terrein nieuwbouw gepleegd worden en zullen de huidige
gebouwen worden gesloopt. Dit is de huidige situatie:

En zo moet het worden:
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Spraakinvoer

V

eel apparaten hebben tegenwoordig de mogelijkheid van spraakinvoer. Siri op de iPhone
en de iPad is een van de bekendste. Het is nog net geen Star Trek, maar het begint er op
te lijken. Een WhatsApp bericht inspreken is een stuk makkelijker, helemaal als je reumavingers hebt. En als input voor Google Translate is het ideaal; de spreker van de vreemde taal
spreekt iets in, het komt op het scherm en je laat het vertalen. Op dezelfde manier kan ook
antwoord in een vreemde taal gegeven worden.
Ook Word en Google Docs hebben een mogelijkheid de tekst te laten inspreken. Hieronder een
vergelijking tussen die twee, met als referentie de uitgesproken tekst. Het gaat om een webinar,
met typische zaken uit de spreektaal. Afwisselend zijn Fatima en Hans aan het woord.
Werkelijk gesproken

tekst volgens Google

tekst volgens Word

Onderdeel van onze taken is het
geven van voorlichtingen aan
VvE’s, uh, normaal gesproken
geven we die voorlichting ook
fysiek, maar sinds een jaar
zitten we in de coronatijd en,
uh, geven wij, nou ja, zoals
vandaag vanuit mijn hu, uh,
woning deze webinar.
Ehm, gedurende deze webinar
kunnen jullie, uh, vragen
stellen, uh, mijn collega Hans,
uh, is op de achtergrond en zal
jullie helpen met, uh, beantwoorden van de vragen en, uh,
af en toe stoppen wij om ook
een aantal vragen live te
bespreken. Hans, wil je je even
voorstellen?
Uhm, ja, ik ben Hans Bakker, ik
werk ook bij het team VvE, ik
beheer vanavond uh, de chat,
uh, functie. Uh, mochten er, uh,
een grote druk zijn in de chat,
dan kan het zijn dat ik vraag om
uw, uh, even de chat, uh, uh,
vraag via onze mailadres, uh,
naar ons toe te sturen en het
kan ook zijn dat we meer
informatie nodig hebben en het
natuurlijk ook zijn dat ik de
vraag aan Fatima, uh, tijdens
het webinar ga stellen. Ik wens
u in ieder geval veel plezier met
het webinar.
Dank je wel, Hans.

onderdeel van ons taak is het
geven van voorlichting en VVE
normaal gesproken geven we
die voorlichting ook fysiek Dan
zien ze jarig zitten binnen
vrolijkheid en geen Verweij Ja
was vandaag dan uit mijn
woning deze jullie vragen
stellen mijn collega Hans is op
de achtergrond En zijn jullie
helpen met beantwoorden van
de vragen en dan af en toe
stoppen wij om ook een aantal
vragen live te bespreken hand
Wil je even voorstellen Ja ik ben
aan het werk ook bij Team VvE
beheer vanavond de chatfunctie
mochten er een grote drukte
zijn in de chat nou kan het zijn
dat we vragen om u even de
chat vragen via ons mailadres
naar ons toe te sturen en het
kan ook zijn dat we meer
informatie nodig hebben en dan
kan ik u ook zijn dat ik de vraag
aan Fatima tijdens het bedrijf
van speel ik wens je heel veel
plezier met het binnenhalen
Dankjewel Hans

onderdeel van onze taken is het
geven van voorlichting en 7
eens normaal gesproken geven
we die voorlichting ook fysiek
want sinds een jaar zitten we in
de prioriteit en geven wij hier
was vandaag vanuit een woning
deze wet binnen gedurende is
webinar jullie vragen stellen
mijn collega hans dat is ook de
achtergrond en zijn jullie helpen
met het beantwoorden van de
vragen en af en toe stoppen wij
om ook een aantal vragen live
te bespreken hans wil je even
voorstellen ja en dan sprak ik
ook bij 10 b ik ben hier
vanavond de chat functie mocht
er hoe grote drukte zijn in het
zit dan kan het zijn dat de vraag
om nu even de chat vragen via
ons mailadres naar ons toe te
sturen en het kan ook zijn dat
we meer informatie nodig
hebben en dat kan natuurlijk
ook zijn dat ik de vraag aan
fatima tijdens het webinar van
stellen ik wens u veel plezier
met het webinar dank je wel
hans

Er is nog wel wat te verbeteren. Maar als je langzaam en duidelijk spreekt, komt je een heel eind.
Wel moet er daarna minstens nog een slag overheen voor de interpunctie etc.
-3-

