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Nieuwsbrief 2022 – 1
Ledenvergadering uitgesteld
n de vorige Nieuwsbrief, 2021-6, stond dat de Ledenvergadering van 2022 op zaterdag 19
maart was gepland. In de bestuursvergadering van 25 februari 2022 is echter besloten de
Ledenvergadering uit te stellen, en wel naar zaterdag 7 mei 2022. Details zullen op de
vergadering verteld worden. De locatie is nog steeds ongewis, hopelijk kunnen we dan weer in
de Venser terecht, anders zal er weer uitgeweken worden naar het Bijlmermuseum in de
Grubbehoeve.
Tot die tijd blijft het mogelijk agendapunten voor te stellen, vragen voor de rondvraag in te
dienen of bestuursleden voor te stellen.

Toegang tot de club in deze bijna postcoronatijd
oewel de regering bijna alle coronamaatregelen heeft afgeschaft, blijft de Venser nog
wat aan de voorzichtige kant. Dat houdt in dat nog aanbevolen wordt in de gangen een
mondkapje te dragen en dat de anderhalve meter nog gehandhaafd wordt. Als gevolg
hiervan kunnen er nog steeds maximaal vier personen in het clublokaal aanwezig zijn. Het is
daarom nog steeds verstandig een afspraak te maken met de betreffende begeleider of met
Paul Dudink, de secretaris; hij is te bereiken op 020 – 697 1108.

Computervraagdagen SeniorWeb januari 2022
n de derde week van januari organiseerde SeniorWeb weer de Computervraagdagen. Ook
de Computerclub, als bij SeniorWeb aangesloten organisatie, deed hieraan mee, op de
middagen van maandag 17 tot en met vrijdag 21 januari, van 13:30 uur tot 16:30 uur.
Vanwege corona kon bezoek alleen op afspraak.
Als bijzonderheid hadden wij een kennismaking met het Chromebook en met Windows 11.
Voor de eerste vier dagen hadden zich geen belangstellenden gemeld. Wel voor de vrijdag, de
dag waarop een PC met Windows 11 getoond zou worden. Helaas was degene die dat zou
verzorgen die dag snip- en snipverkouden, zodat deze hele middag afgelast moest worden. Een
demonstratie van Windows 11 kan op aanvraag overigens nog geregeld worden.

Ervaringen met Windows 11
ver Windows 11 gesproken, dit besturingssysteem rukt langzaam op, hetzij doordat
iemand een nieuwe PC koopt waarop dit al draait, hetzij doordat je onder Windows 10,
na aangeven wordt dat de overstap mogelijk is, daarop ingaat. Bij dat laatste schijnt
Windows trouwens steeds dwingender te worden.
Zelf heb ik een nieuwe PC gekocht, omdat ik vond dat ik voor mijn vrijwilligerswerk voor SeniorWeb thuis ook Windows 11 moest hebben. Mijn PC werd zonder besturingssysteem gebracht,
Windows 11 Pro werd ter plekke geïnstalleerd, eerst zonder verbinding te maken met internet
(Pro en zonder internet, omdat je dan nog kan installeren onder een lokale account). Het kostte
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mijn leverancier daarna nog behoorlijk wat moeite om bij de stuurprogramma’s voor de
videokaart die van Windows te vervangen door die van de fabrikant. Later probeerde ik zelf
mijn wat oudere laserprinter aan te sluiten: er werd geen stuurprogramma gevonden. Na flink
wat zoeken op internet vond ik een oplossing en die werkte gelukkig. Ook toen ik een Blu-ray
schijfje wilde afspelen moest ik flink aan de bak op internet, ook hier werkte het pas na
installatie van extra software. In de hardware kwam er eveneens een probleem aan het licht:
de nieuwe PC beschikte over een VGA-uitgang en een HDMI-uitgang voor de monitor, maar die
vereiste juist een DVI-aansluiting.
In het gebruik voelt Windows 11 aan als een opgeleukte versie van Windows 10. Je went er vrij
makkelijk aan. Echte voordelen zijn er nog nauwelijks. Kortom, als je al wilt overstappen van 10
naar 11, vergewis je ervan dat de randapparatuur nog bruikbaar is en controleer dit. Je schijnt
na een overstap nog een tijdje terug naar 10 te kunnen. Met randapparatuur wordt bedoeld:
printer, scanner, geluidsapparatuur, monitor, webcam etc. Koop je een nieuwe computer, eis
dan bij de leverancier de garantie dat de nieuwe computer met de oude randapparaten
overweg kan.
Rob Spiekerman

Onderhoud aan de PC’s
n de loop van 2021 is bij een aantal PC’s de harde schijf vervangen. Het gaat om de
administratie-PC en de drie PC’s die gereserveerd zijn als werkplek tijdens corona. De
(trage) harde schijf is bij deze PC’s vervangen door een (snellere) SSD.
SSD staat voor Solid State Device (“vaste stof apparaat”), een snel toegankelijk geheugen
zonder bewegende onderdelen. Je kan het zien als een groot soort interne USB-stick. Wat
oudere computers die nog een harde schijf hebben (met bewegende onderdelen, dus) worden
vaak een stuk sneller door het vervangen van de harde schijf door een SSD. In een PC is dit wat
makkelijker dan in een laptop.
Nog niet besloten is of ook de overige PC’s aangepakt gaan worden. Ook tot de komst van een
PC met Windows 11 is nog niet besloten.

Eenvoudige oefeningen voor PC-gebruikers
r zijn heel veel handige websites, voor experts, maar ook voor beginners. Oefenen.nl is
zo’n website. Er zijn verschillende programma’s: taal, rekenen, verkeersregels, maar ook
computer en internet. Dat laatste programma heeft weer
verschillende deelprogramma’s. Helaas moet je voor oefenen.nl
inloggen, iets wat pas geleerd wordt in stap vier van het eerste
deelprogramma. Maar op de club kunnen begeleiders u hier uiteraard
bij helpen.
Steffie.nl is een website waar moeilijke dingen op een eenvoudige
manier worden uitgelegd. Steffie.nl verwijst voor sommige zaken naar
oefenen.nl, en andersom.

Internetverbinding voor eigen rekening
lak voor de Kerst kregen we de mededeling dat de lijn voor de internetverbinding van de
club was opgezegd. Deze lijn werd door de Venser betaald. Gelukkig konden we bij de
serviceorganisatie die deze zaken regelt het contract voor deze lijn overnemen. Voor het
werken op de club verandert er niets, wel moet de club nu voor de kosten opdraaien. Voor het
jaar 2022 hebben we bij de gemeente subsidie aangevraagd, en ook gekregen, maar in de bijbehorende begroting was hiermee geen rekening gehouden.
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