Computer Club Swalmen

DRUKWERK

Voor uw hardware, software en supplies
Openingstijden:
ma-vr van 09.00-19.00 uur
za
van 09.00-16.00 uur
Telefoon
Fax

0475-407120
0475-407121

http://www.cube.nl
http://www.cube.nl
info@cube.nl
info@cube.nl

Cube computers & entertainment
Hoofdstraat 83
6061 CB Posterholt

Informatiekrantje
voor leden van CCS

”ALLES IN HUIS VOOR
KANTOOR EN THUIS”
•
•
•
•
•
•
•

Computersupplies
CD-ROMS
Dealer van ÊBrotherÊ printers
Arbo-gekeurde burostoelen
Kantoormeubelen
Levering van alle mogelijke kantoorartikelen
Voor bedrijven bezorging door heel Limburg

www.van-heijster.nl
kantoor@van-heijster.nl
De CalCuluS januari / februari
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Computer Club Swalmen

Kerkstraat 17
6042 LK Asenray-Roermond
Tel. 0475-691397
Fax.0475-691897
E-Mail: info@spa-roermond.nl
Website: www.spa-roermond.nl

Voor al uw softsoft- en hardware !!
— Spel
— Zakelijk
— Educatief

Computers —
Onderdelen —
Printers —

Complete computersystemen op maat voor de laagste prijzen.
DAGELIJKS GEOPEND VAN 13.00 - 20.30 UUR.
ZATERDAGS VAN 10.00 - 16.00 UUR.

Openingstijden:
Maandag gesloten
Di / Vr. 10.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur
Za. 10.00-17.00 uur
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Colofon
De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
25e Jaargang Januari / Februari 2012
Verspreiding:
Mevr. Munnichs

Oplage:
110 Exemplaren

Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl
Internet:
www.swalmencomputerclub.nl
Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl

Arno Cretz

Eindredactie:
Meander 44
6071 SB

Swalmen

Computer Club Swalmen
wenst u een
prettig kerstfeest
en een
voorspoedig 2012
De CalCuluS januari / februari

2012

Pagina 26

De CalCuluS januari / februari

2012

Pagina 3

Computer Club Swalmen

Computer Club Swalmen

TE LEEN.

Computer
Outlet
Roermond

Het bestuur stelt leden in de gelegenheid om diverse PC-bladen
te lenen.
Deze bladen mogen niet zonder toestemming meegenomen worden. Men mag deze wel meenemen als dit
kenbaar is gemaakt aan een van de bestuursleden die aan
de bestuurstafel zitten.

De winkel voor:
-

HOMEPAGE COMPUTERCLUB.
Op de homepage van de Computerclub vindt men diverse rubrieken. Er is o.a. een site waar men leuke programmaatjes kan
downloaden (bijna allemaal freeware) en een site van diverse
merken (Drivers) waar men ook diverse drivers kan downloaden.
Deze sites zullen steeds uitgebreid worden.
Ook kan men als lid een eigen e-mail adres via de club aanvragen, dit kan op de clubavond bij een van de bestuursleden.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl

Onderdelen:
Randapparatuur:
Software:
Reparaties:

Nieuwe Computer Systemen
Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00-18.00 uur.
Zaterdag 10.00 –17.00 uur.

Computer Outlet Roermond
Scheepvaartweg 27
6041 TE Roermond
Tel. 0475-333401
Fax. 0475-333415

BESTE SERVICE
BESTE PRIJZEN
Wij bevinden ons achter
de parkeerplaats van het
Outlet Center Roermond.

APPCLEANER.
12 MEI 2012
CLUBAVONDEN

5
2
1
5
3
7
6
4
8
13

januari
februari
maart
april
mei
juni
september
oktober
november
december

Naar aanleiding van de vorige
Calculus-info in dit boekje nadere gegevens omtrent 12
mei 2012.

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

De clubavond begint om
19.30 uur en duurt tot 22.30
uur.
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AppCleaner is een directe concurrent van CCleaner en heeft een
iets andere opbouw.
De software schoont Windows en applicaties op en verwijdert
oude en overbodige bestanden, links en register wijzigingen.
Daarnaast kan de tool programma’s verwijderen die automatisch
bij het opstarten van Windows worden uitgevoerd en geïnstalleerde applicaties beheren en de-installeren.
Het programma biedt ook functies
om het Systeemherstel te gebruiken. Wil je bepaalde bestanden
uitsluiten bij het schoonmaken,
gebruik dan de Ignore functie
onder Options en Ignore.
Op het tabblad opties kun je de methode van het veilig verwijderen aanpassen.
TIP. Onder Opties en Instellingen vind je een functie voor het
veilig verwijderen van bestanden en overschrijven van vrije opslagruimte op je harde schijf.
De CalCuluS januari / februari
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TIPS.

ZELF EEN THEMA-AVOND HOUDEN.

Vindt u het vervelend altijd maar dubbel te moeten klikken op
een bestand om het te openen? Het is ook mogelijk om dit met
een enkele klik te doen.
Open de Verkenner met de Windows + E toets en druk op de
Alt-toets om het menu te openen. Kies Extra, Mapopties en
ga naar het tabblad Algemeen. Klik in het vak Op item klikken
op Openen bij eenmaal klikken (selecteren bij aanwijzen).
Klik op de knop Ok en in het vervolg kunt u met een klik bestanden openen.

Leden die graag in een groepje een bepaald programma onderling willen behandelen kunnen dit even kenbaar maken aan het
bestuur. De beamer staat dan klaar.

Gmail gebruikers genieten van een goed spamfilter om ongewenste berichten uit uw Postvak in te mijden, maar soms gaat
het mis. Bepaalde normale mail belandt plotseling in de lijst met
spamberichten. Door het bericht te openen vanuit de Gmail
spammap kunt u met de knop Geen spam aangeven dat het om
een legitiem mailtje gaat. Het bericht wordt naar uw Postvak in
verplaatst, maar de kans bestaat dat het de volgende keer weer
mis gaat.
Een slimme oplossing om dit probleem te omzeilen is door de
afzender in uw adresboek te plaatsen.
Klik in Gmail op Contactpersonen, Nieuw contactpersoon en
geef de naam en het mailadres handmatig op. Gmail zal het bericht vanaf nu niet meer als spam markeren.
In de meeste camera’s plaats je een sd-kaart. Een sd-kaart is
iets groter dan een postzegel, maar er bestaan nog kleinere versies. Deze mini-sd en micro-sd-kaarten, de laatste ter grootte
van een pinknagel, zijn gemaakt voor gebruik in compacte apparaten zoals mobiele telefoons. Met behulp van een adapter passen ze ook in de aansluiting voor een normale sd-kaart.
Een cf-kaart is een stukje groter. Er zijn drie varianten, met verschillende diktes.
Daarnaast zie je in de winkel veel kaarten van het type sd-hc.
Deze hebben een grotere opslagcapaciteit.
Foto’s van je camera halen is helemaal niet zo moeilijk, maar let
op dat je een geheugenkaart altijd op de nette manier loskoppelt. Als je dat niet doet, is de kans aanwezig dat je foto’s kwijtraakt of het kaartje beschadigt, en dat is natuurlijk doodzonde.
De CalCuluS januari / februari
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BESTUURSMEDEDELINGEN.
Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Arno Cretz;
Piet Raeven;
Kelly Koolen
Kevin Koolen;
Marianne Schmitz;

voorzitter@swalmencomputerclub.nl
penningmeester@swalmencomputerclub.nl
secretaris@swalmencomputerclub.nl
kevin@swalmencomputerclub.nl
marianne@swalmencomputerclub.nl

Wil men de helpdesk iets vragen, mail dan naar onderstaand Email adres en men krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Vermeld in het mailtje even uw lidnummer en telefoonnummer.

helpdesk@swalmencomputerclub.nl
De Computer Club is voor eventuele gevolgen niet aansprakelijk.

Voor sommige leden is dit de laatste CalCuluS-info daar zij hun
lidmaatschap hebben opgezegd of omdat zij de contributie niet
hebben betaald voor het jaar 2012.
Leden waarvan de contributie niet is betaald worden automatisch
uit het ledenbestand verwijdert, de eventuele machtigingen die
zij hebben afgegeven om de contributie automatisch te voldoen
worden vernietigd.
Statistieken.
Vanaf 01-06 1987 is het langst lid.
Van 23-05-1925 is het oudste lid.
Van 04-04-1986 is het jongste lid.
OPROEP AAN DE LEDEN VAN COMPUTER CLUB SWALMEN.
Wilt u van alle informatie op de hoogte blijven,
kijk dan regelmatig op onze website.
http://www.swalmencomputerclub.nl
De CalCuluS januari / februari
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CONTRIBUTIE 2012

VIRUSSCANNER VERVANGEN.

Op verzoek van de penningmeester, zie verslag Algemene Leden
Vergadering 24 maart 2011, worden de leden die geen automatische opdracht hebben gegeven, verzocht de contributie voor 31
december 2011 te voldoen.

We gaan eerst de nieuwe virusscanner downloaden van internet
voordat we de oude verwijderen, ook de verwijdertools van betreffende virusscanner eerst downloaden.
Als dit gebeurt is gaan we de oude verwijderen. Klik op Start en
selecteer het Configuratiescherm. Gebruik je Windows XP, kies
dan Software en daarna Programma’s wijzigen of verwijderen. Maak je gebruik van Windows Vista of 7, kies dan Een programma verwijderen onder Programma’s. Selecteer nu het
programma en klik op Verwijderen. Nadat het programma met
succes is verwijderd, kun je de nieuwe software installeren.
Sommige uitgebreide beveiligingspakketten, zoals Norton en
Mcafee laten zich echter niet zo makkelijk verwijderen. Zelfs nadat je het programma via het configuratiescherm hebt verwijderd, blijven er resten achter in de computer. In sommige gevallen kun je daardoor geen nieuw antivirusprogramma installeren.
Zowel Norton als Mcafee bieden een tool aan waarmee je deze
restjes verwijdert. Wil je een programma van Norton of Mcafee
verwijderen ga dan naar de betreffende sites.
Selecteer welk pakket je wilt verwijderen en volg de instructies
op het scherm. De procedure verschilt afhankelijk van het programma dat je wilt verwijderen.
Er zijn diverse gratis virusscanners die niet onderdoen voor commerciële programma’s.

Bij de leden die een automatische opdracht hebben afgegeven
wordt de contributie in december afgeschreven.
Leden die geen automatische opdracht hebben gegeven kunnen
de contributie van € 15,= overmaken naar de Rabobank op rekeningnummer 1503.47.480 of men kan contant betalen op de
clubavond.
Vermeld s.v.p. duidelijk uw naam en lidnummer bij de betaling.
Voor leden waarvan wij nog geen automatische opdracht hebben, zijn machtigingsformulieren verkrijgbaar op de clubavond.
De betaling dient te geschieden vóór 31 december 2011.
Het bestuur

Avast kun je downloaden op:
www.avast.com/nl-nl/index
AVG kun je downloaden op:
free.avg.com/nl-nl/startpagina
Microsoft Security Essentials
kun je downloaden op:
microsoft.com/security_essentials

Wil men meer gratis virusscanners
zoek dan in een zoekmachine en tik
gratis virusscanner in.
De CalCuluS januari / februari 2012
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WACHTWOORDEN UIT UW BROWSER VERWIJDEREN.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het gebeurt de beste wel eens, telkens wordt gevraagd of uw
wachtwoord onthouden moet worden en per ongeluk klikt u op
Ja. Wees wel op uw hoede, want een wachtwoord is gemakkelijk
uit te lezen en een kwaadwillende kan daar misbruik van maken.
Het veiligste is dan ook om de wachtwoorden te verwijderen.

Geachte Leden,
Op donderdag 22 maart 2012 hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering in Gemeenschapshuis De Robijn gelegen Molenweg 3 te
Swalmen.
De vergadering begint om 20.00 uur (alleen toegang met ledenpas).

Om de wachtwoorden in Firefox
te verwijderen gaat u naar Extra,
Opties en Beveiliging. Haal bij
wachtwoorden het vinkje weg bij
Wachtwoorden voor websites
onthouden, wilt u de opgeslagen wachtwoorden zien, klik dan
op de button Opgeslagen
wachtwoorden.

AGENDA
1.
Opening / Mededelingen door de voorzitter.
2.
Verslag vergadering 24-03-2011 (zie CalCuluS mei/juni 2011).
3.
Verslag secretaris.
3a. Verslag penningmeester.
4.
Dechargering penningmeester en bestuur.
5.
Benoeming kascontrolecommissie.
PAUZE
6.
Wilt u de wachtwoorden uit
Internet Explorer verwijderen, dan gaat u naar Extra,
Internetopties, en het tabblad Algemeen. Klik bij
Browsegeschiedenis op de
button Verwijderen en zet
alleen een vinkje voor Wachtwoorden.
Klik op Verwijderen om de
wachtwoorden weg te halen.

7.
8.

Uit het huishoudelijk reglement:
Artikel 2. Bestuursverkiezing.
1.
2.

Ook Google Chrome slaat wachtwoorden op, haal ze weg door
op de sleutel te klikken, kies voor Opties en Persoonlijke
items. Klik op Opgeslagen wachtwoorden beheren en op de
kruisjes achter de namen. Een wachtwoord bekijken doet u door
op het account te klikken en op Weergeven te klikken.
Schakel de optie uit door Wachtwoorden nooit opslaan in te
schakelen.
De CalCuluS januari / februari
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Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend is:
Herkiesbaar
Kevin Koolen
Marianne Schmitz
Niet herkiesbaar
Rondvraag.
Sluiting.

Voor de invulling van een vacature kunnen, zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld.
Kandidaatstelling door de leden gebeurt door schriftelijke opgave van naam en adres van gestelde kandidaat aan het bestuur en is voorzien van een door de kandidaat ondertekende
bereidverklaring om bij de verkiezing de vacature te vervullen.
Deze opgave moet minimaal 48 uur voor de aanvang van de
vergadering bij de secretaris Kelly Koolen, Slabberskamp 26
6071 HJ Swalmen zijn.
De verslagen met betrekking tot de vorige vergadering liggen
voor een ieder ter inzage vanaf 19.30 uur.
Het Bestuur
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GRATIS FOTOSHOW OP DVD.
U hebt een reeks foto’s gemaakt en die had u graag op dvd gezet, in de vorm van een sprankelende diashow? Dat kan met het
gratis DVD Slideshow GUI. U kunt het programma downloaden
op, download.videohelp.com/tin2tin/download.html
Een forse download, maar dat is begrijpelijk aangezien er nog
een paar andere tools meekomen, waaronder ImgBurn en
Xvid, onderdelen die u zeker nog nuttig kunnen zijn. Tenzij u
zeker weet dat u bepaalde componenten niet nodig hebt, kiest u
dus voor een Full installation.
De tool is standaard Engelstalig, maar dat hebt u snel aangepast, klik op View, Language Setting en selecteer, bijvoorbeeld, Dutch. Zodra de tool is herstart, haalt u de foto’s en/of
videoclips voor de diapresentatie op via Diavoorstelling, Add
Pictures and Videos. Die komen onder elkaar in het hoofdvenster terecht. De volgorde kunt u echter aanpassen door items te
selecteren en op de pijltjesknoppen Verplaats omhoog/omlaag
te klikken.
Standaard voegt het programma een willekeurige overgang tussen elke foto toe. Die overgangen zijn echter aan te passen. Selecteer een of meerdere dia’s en druk op Dia-instellingen. In
het uitklapmenu bij Overgang kunt u uit tientallen transities kiezen. U kunt hier overigens ook andere instellingen aanpassen,
zoals de ondertitel en de duur van de
dia. Via het knopje Animatie kunt u
bovendien foto’s animeren, zodat het
bijvoorbeeld lijkt alsof er een cameralens over de plaatjes heen gaat.
Hebt u volgorde, overgangen en animaties naar wens ingesteld, dan is het
tijd om uw diavoorstelling in te blikken. Via het knopje Exporteer diavoorstelling kunt u alles opslaan in
een videobestand. U kunt kiezen tussen diverse formaten, waaronder mpg,
avi en fkv. Uploaden naar YouTube is eveneens mogelijk, maar
wij kiezen voor de optie Stel samen en brand naar schijf. De
tool gaat stevig aan de slag en u ziet een paar vensters voorbij
komen. ImgBurn is als laatste aan de beurt en het is deze tool
die uiteindelijk uw video-dvd zal branden.
De CalCuluS januari / februari
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LINKEDIN.
Klik wanneer u bent aangemeld bij LinkedIn rechtsboven op uw
naam en kies voor Settings. Klik op het tabblad account en
daarna op Close your account. Geef eventueel een reden in en
klik op Continue.
GOOGLE.
Uw Google account gebruikt u waarschijnlijk voor meer diensten
dan u denkt.
Daarom krijgt u wanneer u naar www.google.com-accountsDeleteAccounts gaat een overzicht van alle diensten waarvoor
u dit account gebruikt. U dient deze allemaal aan te vinken om
te bevestigen dat u echt wilt stoppen. Voer daarna uw wachtwoord in en vink nog tweemaal Yes aan om te bevestigen dat u
uw account echt wilt verwijderen.
Klik daarna op Delete Google Account.
TWITTER.
Stoppen met Twitteren doet u door in te loggen en te kiezen
voor Settings en Account. Scroll vervolgens helemaal naar het
einde van de pagina en klik op Deactivate my account.
U kunt ook rechtstreeks naar twitter.com-settings-accountsconfirm_deactivation gaan.
Na het stopzetten bewaart Twitter 30 dagen al uw tweets en andere gegevens voordat deze worden verwijderd. Gedurende deze
periode kunt u uw account reactiveren.
FACEBOOK.
Via www.facebook.com/deactivate.php kunt u uw Facebook
account deactiveren. Echter, uw gegevens worden bewaard en
op het moment dat u zich in de toekomst aanmeldt, wordt uw
account automatisch gereactiveerd.
Als u uw account permanent wilt verwijderen, moet u hiervoor
een verzoek indienen. Dat doet u via www.facebook.com/
help/contact.php?show_form=de;ete_account of door in
het Facebook Helpcentrum te zoeken naar Hoe verwijder ik
mijn account permanent?
Is het afmelden gelukt?
Uw account werkt dan misschien niet langer, maar of uw
data wordt verwijdert is maar helemaal de vraag.
De CalCuluS januari / februari
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ACCOUNTS VERWIJDEREN.

7-ZIP ALS VERKENNER.

Voor vrijwel alle sociale netwerken en andere online diensten
bent u verplicht een account aan te maken. Maar hoe lastig is
het om zo’n account op een later moment op te heffen?
LET OP. Sommige diensten reactiveren automatisch uw account
wanneer u na het afmelden of deactiveren probeert in te loggen.
Dat maakt het lastig om te checken of uw account inactief of
verwijderd is. Vraag in zo´n geval aan een vriend of familielid
dat nog wel een account heeft om te checken of u nog gevonden
wordt.

Met de Windows Verkenner beheer je al je bestanden. Maar wat
doe je als de Verkenner niet of niet goed meer werkt, bijvoorbeeld door een fout in Windows? In dat geval gebruik je het kleine en handige programma 7-Zip als verkenner.
Dit programma is eigenlijk bedoeld om zip-bestanden in- en uit
te pakken, maar in geval van nood doet het ook prima dienst als
bestandsverkenner. Zo kun je alsnog je bestanden veiligstellen
voordat je Windows herstelt of opnieuw installeert.
7-Zip is te downloaden op www.7-zip.org
Installeer 7-Zip en start daarna het programma. Het programma
kiest automatisch dezelfde taalinstelling als Windows. Is dit niet
het geval, dan klik je op Tools en vervolgens op Options.
Daarna stel je op het tabblad Language de taal in.
Klik op Beeld en selecteer 2 Panelen. Hiermee deel je het venster in twee delen. Nu kun je eenvoudig bestanden van de ene
naar de andere map of schijf verslepen.
Klik op Extra en Opties en selecteer het tabblad Instellingen.
Zet een vinkje voor Toon echte bestandspictogrammen en
Toon systeem contextmenu. Klik daarna op Ok.
Klik met de rechter muisknop op een bestand of map.
Je ziet nu een soortgelijk contextmenu als in de Windows Verkenner.
Zoals je ziet kun je veel van die handelingen in dit menu ook uitvoeren met sneltoetsen. Net als in Windows Verkenner kun je
favorieten aanmaken voor mappen die je
vaak gebruikt.
In 7-Zip kun je maximaal 10 mappen als
favoriet toevoegen. Selecteer de map die
je wilt toevoegen. Klik daarna op Favorieten en op Map toevoegen aan favorieten. Kies daarna Toevoegen als X
Alt+Shift+X waarbij X staat voor een
getal van 0 tot en met 9.
Met de bijbehorende toetsencombinatie
kun je deze map voortaan direct openen.

FLICKR.
Via de link www.flickr.com/profile_delete.gne kunt u heel
eenvoudig afscheid nemen van uw account bij Flickr. Wel is het
zo dat uw foto’s na beëindiging nog zo’n 90 dagen in het systeem blijven staan. Ze zijn dan niet langer zichtbaar voor andere
gebruikers. Mocht u binnen deze periode niet uw account reactiveren, dan wordt het materiaal alsnog verwijderd.
HYVES.
Wilt u uw Hyves-account verwijderen, ga dan naar Instellingen, Profielbeheer en Account opzeggen. Klik als u zeker
bent op de knop Ik neem afscheid. Daarna ontvangt u via email een bericht met een link waarop u moet klikken om te bevestigen dat u inderdaad uw Hyves account wilt verwijderen.
LET OP. Het is in veel gevallen mogelijk dat u na het verwijderen nog steeds kunt inloggen omdat het zo’n 24 uur kan duren
voordat uw account daadwerkelijk is verwijderd.
YOUTUBE.
Stoppen bij YouTube, wij raden u aan om eerst uw video’s te
verwijderen. Sommige gebruikers die dit niet hebben gedaan beweren dat hun video’s gewoon nog online staan, ondanks het feit
dat YouTube zegt dat alles wordt verwijderd. Ga daarna naar Accountinstellingen, Account beheren en klik op de knop Account sluiten. Wanneer u een Google account gebruikt, blijft dit
account gewoon beschikbaar voor andere diensten die u daar
gebruikt.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS januari / februari
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DENK AAN HET TIJDIG BETALEN
VAN DE CONTRIBUTIE
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VERLOREN BESTANDEN HERSTELLEN.
25 JAAR COMPUTER CLUB SWALMEN.
Beste leden,
Na lang overleg heeft het bestuur in samenwerking met
de feestcommissie een beslissing genomen over de wijze waarop wij het 25 jarig bestaan van de Computerclub willen vieren.
Het is erg moeilijk om iets geschikts te organiseren.
Op onze oproep voor ideeën hebben wij geen enkele
reactie gehad. Wij hebben diverse leden geïnformeerd
over onze plannen en die reacties waren positief.
Op 12 mei zal er een dagtocht gemaakt worden met de
boot vanaf de Maasstraat te Herten (Rosslag) naar Arcen alwaar gelegenheid tot het bezoeken van de Kasteeltuinen. Vertrek vanuit Roermond is om 10.00 uur en
de aankomst in Roermond is om 19.30 uur.
Voor de inwendige mens wordt aan boord gezorgd.
Voor de leden is deze dag gratis en voor een partner
wordt een vergoeding van € 40,= gevraagd.
Een inschrijfformulier voor deze dag is in dit boekje bijgevoegd en men wordt vriendelijk verzocht dit in te leveren bij een van de bestuursleden of bij de feestcommissie, de heren W. Menten of H. Frenken.
De laatste inlever mogelijkheid is op de clubavond van
2 februari 2012.
Contante betaling voor deze dag dient men uiterlijk te
voldoen voor of op de clubavond van 1 maart 2012.
Tot 12 mei 2012 alvast!!
De feestcommissie en het bestuur.
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Recuva (www.piriform.com/recuva) is een zeer gemakkelijk programma om een herstelpoging mee te beginnen. Door middel
van een wizard wordt u door de stappen begeleid. De wizard
biedt u de keuze, afbeeldingen, documenten, video’s, archieven,
e-mails en muziek terughalen of alle verwijderde bestanden
doorzoeken. Onderschat Recuva niet door zijn eenvoud, met het
programma kunt u een goed resultaat boeken. Bent u bestanden
kwijt die stonden op de schijf waar ook het besturingssysteem
op staat? Download dan op een andere computer de portable
versie van Recuva, zet het programma op een usb-stick, en start
het programma op de gewenste computer. Zodra u het programma start, krijgt u een wizard te zien. Klik op Volgende en kies
het bestandstype dat u wilt terughalen. Ga naar Volgende en
kies of u een snelle of uitvoerige scan wilt uitvoeren.
Let wel op, het uitvoerig scannen van een grote schijf kan al
snel enkele uren in beslag nemen. Klik op Start als u de scan wilt
beginnen. Na het scannen toont Recuva de resultaten. Als niet
de gewenste bestanden zijn gevonden en u een snelle scan hebt
uitgevoerd, dan kunt u het nogmaals met een uitvoerige scan
proberen. Selecteer de bestanden die u wilt terugzetten en klik
op de knop Terughalen. Geef de locatie waar u het bestand wilt
opslaan. Zorg dat u hier nooit kiest voor het apparaat waarvan u
de bestanden wilt herstellen. U hebt dan namelijk meer kans dat
het bestand alsnog beschadigt. Klik op Ok en wacht tot de bestanden zijn gekopieerd, zodra de opdracht is voltooid krijgt u
een melding met het aantal teruggehaalde bestanden. Klik op
Ok en ga naar de locatie die u hebt aangegeven voor de bestanden. Naast het gebruik van de wizard kunt u er ook voor kiezen
om geavanceerde modus te gebruiken. Start Recuva en schakel
het selectievakje voor Deze Wizard niet weergeven bij het
opstarten in, klik op Annuleren en start Recuva opnieuw. U
komt nu in de geavanceerde modus terecht. Hier kunt u een
schijf selecteren en eventueel in het tekstvak een bestandsformaat selecteren. De toestand van een bestand wordt door middel van kleurtjes aangegeven, groen is uitstekend, geel is matig
en rood is niet meer te herstellen. Klik op Scan om de scan te
starten. Voor een uitvoerige scan klikt u op Opties, open het
tabblad Acties en selecteer het selectievakje voor Uitvoerige
scan.
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Computer Club Swalmen

In
januari
2008
kwam er een verbetering voor de CalCuluS-info door een
kleurenprinter
aan
te schaffen en zodoende werd de layout een stukje mooier.

Computer Club Swalmen

EXTRA BIJLAGE

Ook
werden
de
boekjes in PDF op
internet
geplaatst
zodat iedereen die
een boekje kwijt was
dit ook weer zelf kon
aanvullen.

Omdat in 2009 ons clublokaal, Cafe-zaal Sjtiene Nelke gesloten
werd moesten we op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Dit is
niet gemakkelijk in Swalmen daar er maar weinig locaties zijn
waar we ook gebruik konden maken van internet.
Uiteindelijk werd dan ook gekozen voor de vernieuwde Robijn
waar alle voorzieningen aanwezig waren.

Zelf ben ik (Arno) lid sinds januari 1988 en vanaf 1992 zit ik in
het bestuur, maak het clubblaadje sinds september 1994 en heb
dus heel veel technieken en veranderingen meegemaakt in het
bestaan van de Computer Club.
Ook werd in 1998 de internetpagina van CCS door mij opgezet
en zodoende kon men gebruik maken van internet. Sinds 2009
ben ik zelfs voorzitter geworden, dit komt omdat de belangstelling voor een bestuursfunctie minimaal is en we de club niet wilden opgeven. In 2013 hoop ik dan ook de hamer over te geven
aan iemand anders die de vereniging nog jaren in stand houdt.
Ik hoop dan ook dat het 25 jarig jubileum een vervolg mag krijgen en dat de club nog lang blijft bestaan.
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In januari 1987 werd de Computer Club opgericht door enkele
fanatieke computerfreaks en telde al snel 48 leden. De eerste
clubavonden werden gehouden in Café De Geitesjtal aan de
Markt in Swalmen. Op het bovenstaande plaatje staat de lay-out
van het eerste clubblad.
Een naam voor het blaadje had men toen nog niet.
Al snel was het clublokaal te klein en daarom werd er verhuist
naar het Gemeenschaphuis Gevaren.
Ook werd daar in 1987 de eerste computerdag gehouden die
door zo’n 800 mensen bezocht werd.
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Computer Club Swalmen

In april 1988 werden de statuten
officieel van kracht en groeide de
vereniging zeer snel.
Het BBS van Computerclub Swalmen werd gestart. Van 1990 tot
1998 was dit de mogelijkheid om
software op te halen via een modem en de telefoonlijn, dit ging
uiteindelijk zeer traag maar is
wel de eigenlijke voorloper van
het internet.

De mensen leerden snel
met de computer omgaan en zegden om die
reden hun lidmaatschap
op. Daardoor werd het
ledental steeds kleiner.
In 2002 ± 140 leden.
Op de scholen werd inmiddels ook de computer voor de kinderen
aangeschaft en wisten
sommige kinderen al
heel veel op dat gebied
en hadden zij de raad
van hun ouders niet
meer nodig.

Dat de vereniging al snel groeide
bleek uit het feit dat op 17 mei
1990 het 150ste lid werd aangemeld.
In 1996 waren het inmiddels al
230 leden.

Medio 2004 kwam er weer
een verbetering op de clubavonden omdat er een mogelijkheid was om op internet te komen. Dit draadloze
internet was een geweldige
vooruitgang maar met de
snelheid ging het nogal eens
mis. Dit werd echter op een
snelle manier opgelost door
de router te verplaatsen
naar de zaal.

Op nevenstaand plaatje
is de redactie al iets verder met het clubblad
maar een officiële naam
bestond er toen nog
niet, wel was het ledental inmiddels uitgegroeid
tot ± 250 leden.
Vanaf het begin van de vereniging is ook altijd gedacht aan het
geven van cursussen. Deze werden dan ook in de jaren 90 volop
gegeven. De kinderen konden nog niet met een computer werken en de ouders waren een beetje verplicht om dat te leren.
Zo werden er cursussen gegeven van DOS, DBase, PC Tools,
Word Perfect, Windows en Word. Op dit ogenblik is het precies
andersom, de kinderen werken op de laagste school al met computers en groeien er zodoende mee op.
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In april 2006 werd er een beamer met scherm aangeschaft
om iets meer duidelijkheid te
geven op de thema-avonden.
Nu kon iedereen die aanwezig
was een duidelijke uitleg krijgen
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Computer Club Swalmen

Computer
Informatie
Demonstratie
Dag
DIVERSE

Omdat de jaarlijkse computerdag steeds groter werd, het Gemeenschapshuis Gevaren veel te klein, verhuisden wij naar Gemeenschapshuis “de Robijn” aan de Molenweg en toen dat te
klein werd verhuisden wij naar de toenmalige LTS aan de Peelveldlaan in Swalmen. Het bezoekersaantal was soms wel meer
dan duizend.
Advertentie uit 1990.
Superkoopje, een Seagate 30
Mb harddisk met controller en
software. Prijs Fl. 400,=

DEMONSTRATIES
Computer Club Swalmen houdt
op zondag 11 november 2001 een
open dag van 10.30 - 17.00 uur.
Deze wordt gehouden in CafeZaal ”Sjtiene Nelke” Hagelkruis 13
te Swalmen.

Van 1987 tot en met 2001 werd
elk
jaar
de
C.I.D.D.
(computerdag) gehouden die
inmiddels een begrip geworden
was voor Swalmen en omstreken en deze werd dan ook elk
jaar weer bezocht door meer
dan duizend mensen.
Omdat de computerbranche
steeds groter werd en de mensen steeds meer wilden weten
op computergebied waren deze
computerdagen zeer in trek.
Ook waren er toen nog maar
heel weinig computerbeurzen in
de regio.

VIDEOBEWERKING

FOTOBEWERKING
INTERNET

E
TR E
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S
I
T
GRA en is we
e
Ieder

De CalCuluS januari / februari

2012

Pagina 16

Na diverse clublokalen, eerst de Café Geitesjtal, daarna Gemeenschapshuis Gevaren en al snel naar Café-zaal Internos,
daarna het Vogelpark en weer later Café-zaal ’t Klumpke kwamen we in september 1998 bij Sjtiene Nelke waar we bleven totdat deze zaal werd opgeheven. Nu zitten we sinds oktober 2010
in het vernieuwde Gemeenschaphuis De Robijn.
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In 1994 kreeg het clubblaadje dan ook eindelijk
een naam en wel De CalCuluS waar ook de letters CCS
in verwerkt zijn.

Een calculus (Latijns) is oorspronkelijk een
steentje
waarmee bij de Romeinen
gerekend en gestemd werd,
ook een telraam werd zo
genoemd.

Op 3 september 1998 verhuisden wij met de Computerclub naar de nieuw geopende locatie Cafe Zaal Sjtiene Nelke gelegen aan het
Hagelkruis in Swalmen.
Op 6 september 1998 werd de
eerste internetpagina, gesponsord door de Rabobank, van de
Computerclub online geplaatst en
zodoende was de vereniging via
internet voor iedereen bereikbaar.
Ook kreeg de club toen een eigen e-mail adres.

Inmiddels werden de computers steeds gebruiksvriendelijker en de mensen leerde er ook mee werken.
Nieuwe technieken, nieuwe
mensen en nieuwe mogelijkheden op computergebied
maakten dit mogelijk.

Van 1995 tot en met 2003 werd ook de welbekende kindermiddag gehouden die geheel door leden verzorgd werd. De kinderen
mochten dan gratis spelletjes spelen op onze computers, ook
werd er getekend en gekleurd. Dat het op zo’n middag gezellig
was bleek uit het aantal kinderen wat deze middag bezocht,
soms wel meer dan honderd.
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