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 Nieuwsbrief  2022 – 4  

Met rijm ben ik bij 't scheepskompas 
Mijn tijd aan het verdrijven. 
Ik wou dat ik tien Klazen was, 
Dan kon ik nog meer schrijven. 
En elk gedicht zou, dat is fijn, 
Compleet uniek en anders zijn. 
Nu moet ik dan, als Sint Kapoen, 
Van alles in mijn eentje doen. 
Geen Pieten meer die kunnen dichten, 
Mijn schrijverij kunnen verlichten. 
Heel veel Pieten die zijn vort, 
‘k Zit nu met een piettekort. 
Ze werken voor een halve zool, 
Hij woont, nou ja, op de Noordpool! 
Toch zullen zij al gauw weer hier zijn: 
Ze missen nu de marsepein; 
Die krijgen ze bij mij altijd 
Als voorgerecht bij het ontbijt. 
Ook zal je bij de Kerstman vergeefs zoeken 
Naar speculaas- en and’re koeken. 
En er wordt bij mij altijd oprecht genoten 
Van suikerhart en pepernoten 
En van taaitaai met zwart-op-wit en veterdrop 
Met een toef kaneel erop. 
En als we dan weer samen zijn, 
Drinkt men een glaasje bisschopswijn. 
Dan stijg ik op, u weet het wel, 
Mijn appelschimmel Ozosnel. 
Dan gaat het weer dak op dak af, 
Dit doorgaans in gestrekte draf. 
Cadeautjes hier, presentjes daar, 
Ik doe ze met royaal gebaar 
In de gereed gezette schoen. 
Ik ben een ware kampioen 
In ’t verspreiden van wat klein geluk. 
Maar vooralsnog heb ik het druk 
Met ‘t schrijven van berijmde wensen zoals deze.  
Hoop dat u dit met veel plezier zult lezen. 
Doch vooral en nog het meest 
Mijn wens aan u: een vreugdevol ruimhartig Sinterklaasfeest. 
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Goedkope oplossing voor uitgerangeerde PC’s ? 
P één van de PC’s in het clublokaal (PC11) stond altijd nog het vanaf 10 januari 2023 niet 
meer ondersteunde Windows 8.1. Stond, want recent is een ander, minder zwaar 
besturingssysteem op deze PC geïnstalleerd. Het betreft ChromeOS Flex. Dit bestu-

ringssysteem, gemaakt en onderhouden door Google, is gratis te downloaden en uit te 
proberen op een PC of laptop. Bevalt het, dan kan het eenvoudig en kosteloos geïnstalleerd 
worden. Het doet, niet onverwacht, denken aan Android, dat we kennen als besturingssysteem 
op tablets, maar dan op een PC. 
Om het lichtgewicht karakter te testen en te demonstreren, is op deze PC niet, zoals op alle 
andere PC’s van de club, de (trage) harde schijf vervangen door een (veel snellere) SSD. Toch 
voelt de bediening soepel aan. 
Uiteraard zitten er nog wat haken en ogen aan dit verhaal. Ook ChromeOS Flex stelt eisen aan 
de hardware. Maar de inmiddels 12 jaar oude PC op de club draait er prima mee. Ook wordt 
een goede internetverbinding verondersteld, maar dat is tegenwoordig standaard. 
Gebruikt u uw oude PC alleen om webpagina’s te bekijken en om met webmail(*) te werken, 
dan is het de moeite waard om aan dit alternatief de nodige aandacht te besteden. U kunt op 
dinsdagmiddag uw vragen stellen aan Afra, of via het secretariaat een afspraak met haar 
maken. 
(*) Webmail: e-mail bekijken in webbrowser als Edge of Firefox. Vaak gebruikt bij Gmail. 
 

Wijziging statuten 
m aan onze wettelijke plichten te voldoen moeten binnen enige tijd de statuten 
gewijzigd worden. Het gaat om een verplichting die is ontstaan bij de invoering van de 
WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), medio vorig jaar. In de statuten moet 

staan hoe de club verder moet als er geen bestuur meer is. Een ingrijpende en dure zaak, maar 
we komen er niet onderuit. 
Maar als we dan daarvoor toch de statuten gaan wijzigen, kunnen er meteen wat andere 
artikelen aangepast worden, die niet meer van deze tijd zijn. De statuten stammen uit 1999, en 
dat is te zien. Dan gaat het met name om artikel 2, met het doel van de club en op welke 
manieren dat doel nagestreefd wordt. Dit is het huidige artikel 2: 

1. De vereniging heeft ten doel: 
- het bekend maken met het gebruik van computers voor vijfenvijftig plussers door de 

mogelijkheid de leden (en bezoekers) de kans te geven zelf achter een computer te 
zitten. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
- de mogelijkheid te geven om een computer, zo mogelijk, met korting, aan te 

schaffen; 
- het verzorgen van cursussen; 
- het uitgeven van een clubblad. 

De club is als “Leercentrum” aangesloten bij SeniorWeb; SeniorWeb hanteert een leeftijdsgrens 
van 50. Dat zou in onze statuten gelijkgetrokken kunnen worden. Het achter een computer 
zitten klinkt beperkt en achterhaald. Het gaat er om het mee kunnen doen in de wereld van het 
digitale. 
Ook “de mogelijkheid geven een computer aan te schaffen” is niet meer van deze tijd. Desk-
tops, laptops, tablets en smartphones zijn overal te koop. Daar hoeft de club niet tussen te 
gaan zitten. 
Nauwelijks genoemd is wat er nu in het clublokaal gebeurt: het bieden van de mogelijkheid te 
(leren) werken op PC’s met veelgebruikte software en internetaansluiting, begeleid door 
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deskundigen, het houden van een inloop, waar vragen gesteld en problemen gemeld kunnen 
worden. 
Uiteraard kunnen de leden hun eigen ideeën inbrengen. U wordt van harte uitgenodigd uw 
ideeën te sturen aan het secretariaat, adres en e-mailadres staan bovenin rechts op bladzijde 1. 
Het plan is om  

- eerst de ideeën van de leden te verzamelen,  
- deze te bundelen in een eerste concept,  
- dit eerste concept te bespreken op een ledenvergadering,  
- dit eerste concept te laten beoordelen door een notaris of andere jurist,  
- het commentaar van de notaris te verwerken tot een tweede concept,  
- dit tweede concept voor te leggen aan de ledenvergadering en daarna  
- dit tweede concept door de notaris tot de nieuwe statuten te laten verklaren. 

Een echt lange termijn plan, maar als het maar op 1 juli 2026 afgerond is. Dat moet lukken. 
 

Opening van de club rond de feestdagen 
et was vorig jaar een bazenjaar. Dit jaar valt alleen de maandag na Kerst uit. Dinsdag 27 
en donderdag 29 december is de club geopend. 
2023 begint met een normale week, waarin de club op maandag-, dinsdag- en donder-

dagmiddag geopend is. 
 

 
Foto: Ad Lang 

Nieuwjaarsreceptie 
e Nieuwjaarsreceptie is gepland op zaterdagmiddag 7 januari van 14:00 uur tot 16:00 
uur in de hobbyruimte. Wij verwelkomen u, eventueel vergezeld van uw partner, dan 
graag voor een hapje, een drankje en een goed gesprek. 

 

Ledenvergadering 
e ledenvergadering van 2023 is gepland op zaterdagmiddag 18 maart 2023, in de 
hobbyruimte van de Venser. Werd de vorige keren uitgeweken naar het Bijlmermuseum 
in de Grubbehoeve, dit jaar verwachten we weer in de Venser terecht te kunnen. Mocht 

de geplande datum of locatie niet door kunnen gaan, 18 maart is nog niet definitief afge-
sproken met de Venser, dan zullen wij dat zo spoedig mogelijk melden. 
Mogelijk komt op deze vergadering al het eerste concept voor de nieuwe statuten aan de orde. 

 
 
 
 

Bestuur en begeleiders wensen u prettige feestdagen en een gezond 2023! 
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