België – Belgique
P.B.
2845 Niel 1
BC 10760

Het clubblad van
Computerclub Monitor Niel vzw
De grootste en gezelligste computerclub
van de Rupelstreek.

17 september
Algemene
ledenvergadering
23 september
Opendeurdag
Wandel- & fietszoektocht

Verantwoordelijke uitgever:
Jhonny Van Dam
Theo Van Rijswijcklaan 44
2850 Boom
Tel: 03/888.40.39
E-mail: jhonny.bestuur@monitorniel.be
Tweemaandelijks: sept.-okt. 2007 * jaargang 17 * nummer: 89
Afgiftekantoor: 2845 Niel 1

lid cultuurraad niel

C O M PU T E R C L U B
M O N I T O R N I E L vzw
lid cultuurraad van de gemeente Niel

http://www.monitorniel.be

Contactpersonen:
Voorzitter & penningmeester:

Jhonny Van Dam jr.
Theo Van Rijswijcklaan 44 - 2850 Boom
Tel. : 03/888.40.39
e-mail: jhonny.bestuur@monitorniel.be

Secretaris & ledenadministratie & webmaster:

Patrick Van Doorslaer
Ridder Berthoutlaan 14 bus 2 - 2845 Niel
Tel. : 03/888.77.02
e-mail: patrick.bestuur@monitorniel.be

Andere bestuursleden:
Kantineverantwoordelijke
Verantwoordelijke materiaal

Eindredactie MONITOR Magazine
Event manager

Medewerkers:
Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep

Windows XP
Word 2003
Linux
hardware
internet:

Gerda Van Den Eynde
Walther Maes
e-mail: walther.bestuur@monitorniel.be
Patrick Van Doorslaer
Jhonny Van Dam Sr.

Jhonny Van Dam Jr.
Patrick Van Doorslaer
Roger De Pauw
Roger De Pauw
François De Jonghe, Patrick Van Doorslaer

Verder bedanken we alle leden die tijdens de clubdagen een handje toesteken bij
opstellen en afbreken van het materiaal.

Het lidgeld bedraagt € 20 (euro) per seizoen (van september tot augustus) en kan gestort
worden op rekeningnummer 144-0559424-08. tav Computerclub Monitor Niel vzw, Eerste
Meistraat 35, 2845 Niel met vermelding van ‘Lidgeld’.

Monitor magazine

jaargang 17 | nummer 89

Inhoud

Woordje van het bestuur

Agenda ............................................... 2

Allen,

Clubnieuws .......................................... 3

Zo de zomervakantie is ten einde, hoog
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van harte iedereen terug te mogen begroeten op onze bijeenkomsten.
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Wat blijft is de gezelligheid en de zogenaamde vrije bijeenkomsten in de refter
(de vroegere shareware avonden). Kleine
werkgroepjes voor fotobewerking of websites bouwen kunnen gevormd worden en
doorgaan in de refter. De maandelijkse
thema avonden zullen plaatsvinden in de
computerklas. En deze computerklas is
afgelopen maanden serieus veranderd.
Nog belangrijk nieuws komt van het clubblad. Gezien de hoge kostprijs van zo’n
700 euro per jaar en we wilden absoluut
niet raken aan het erg lage lidgeld van 20
euro hebben we besloten om niet alleen
700 euro uit te sparen maar ook iets te
doen voor het leefmilieu. Dit is het laatste
clubblad dat jullie in papiervorm zullen
krijgen. Voortaan zullen wij het clubblad
versturen via mail en kunnen jullie de
teksten die jullie interesseren zelf afdrukken. In dit digitale tijdperk heeft praktisch
iedereen internet.
Ik zie jullie graag op onze volgende statutaire ledenvergadering en zeker op de
volgende opendeurdag.
Groetjes,
De voorzitter.

Belangrijk bericht van de Gemeente Niel.
De gemeente Niel vraagt ons dat we voor het plaatsen van de auto’s zoveel mogelijk de
parking achter de refter, de Veldstraat en Vredestraat moeten gebruiken en niet de Aimée De Langlestraat omdat dit een straat is voor plaatselijk verkeer.
Wij vragen de leden hiermee dan ook rekening te willen houden.
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Agenda
maandag 17 september

Algemene ledenvergadering – 20u

refter

zondag 23 september

Opendeurdag met wandel- & fietszoektocht
10u-18u

refter

maandag 8 oktober

Voordracht
9 Windows Vista: de voor- en de nadelen
20u-22u

videoklas

Open clubavond & cybercafé "De Monitor"

refter

maandag 15 oktober

Open clubavond & cybercafé "De Monitor"

refter

zaterdag 27 oktober

Thema’s
9 Er zit meer in Excel dan je denkt
10u-12u
9 Wat is een computer: basisbegrippen
13u30-15u30

computerklas

Open clubavond & cybercafé "De Monitor"

refter

Voordracht
9 Opslagmogelijkheden op het internet
20u-22u

videoklas

Open clubavond & cybercafé "De Monitor"

refter

maandag 19 november

Open clubavond & cybercafé "De Monitor"

refter

zaterdag 24 november

Thema’s
9 Er zit meer in Excel dan je denkt
10u-12u
9 Wat is een computer: basisbegrippen
13u30-15u30

computerklas

Open clubavond & cybercafé "De Monitor"

refter

maandag 12 november

Al deze activiteiten vinden plaats in GBS Niel, Veldstraat 1 – 2845 Niel.

Het mathematische printerpapierbewijs
Bij een te printen tekst te lengte van n pagina’s is de ter beschikking staande overgebleven hoeveelheid printerpapier n-1 pagina’s
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Clubnieuws

Opendeurdag en wandel- en fietszoektocht
Onze traditionele opendeurdag vindt dit jaar plaats op zondag 23 september.
In de refter van de GBS in de Veldstraat wordt het van 10 tot 18 uur weer een echte
‘club in werking’-dag.
Monitor Niel haalt al het computermateriaal boven en een aantal leden doen op die
dag wat ze altijd op de clubbijeenkomsten doen: met computers bezig zijn.
Hierdoor tonen wij aan potentiële leden hoe gezellig het er tijdens deze clubbijeenkomsten aan toe gaat.
Er worden eveneens doorlopend demonstraties gegeven en er kan in het cybercafé
gratis op internet gesurft worden.
Uiteraard worden de hongerigen en de dorstigen niet vergeten, want net zoals vorig
jaar houden we een heuse wafelenbak en crocque monsieurslag.
Ook dit jaar is er in de marge van de opendeurdag een wandel- en fietszoektocht.
Op die manier kunnen geïnteresseerden samen met hun familie aan een sportieve activiteit deelnemen. De tochten zijn ± 10 km. lang zodat iedereen er aan kan deelnemen.
Omstreeks 18.00 worden de prijzen uitgereikt. En we pakken dit jaar weer met iets
speciaals uit nl. een springkasteel.

Workshops
Vanaf dit werkjaar zal er slechts 1 infoavond per maand zijn. Maar dat zal de kwaliteit
van deze avonden geenszins aantasten. Een greep uit ons aanbod:
9 op maandag 8 oktober geeft Roger De Pauw een demonstratie van de voor- en
de nadelen van Windows Vista.
9 op maandag 12 november zoekt Erwin Haest het internet af op zoek naar opslagmogelijkheden en liefst dan nog gratis.
9 verder op programma o.a. nettiquette: de etiquette van het internet, Google: meer
dan een zoekmachine, …
De enthousiaste digitale beeldbewerkers komen, net als vorig werkjaar, elke 2de en
3de maandag van elke maand bij elkaar om zich te verdiepen in deze materie. In
deze workshop is het de bedoeling dat iedereen van iedereen iets opsteekt. Iedereen
die geïnteresseerd is, is welkom.
De werkgroepen Linux, met de Ubuntu-distributie en Hardware worden eveneens verdergezet. Deze werkgroepen komen elke 4de zaterdag van de maand onder de deskundige leiding van Roger De Pauw samen.
Uiteraard kan op deze clubactiviteiten iedereen nog met computerproblemen terecht,
er kan gratis gesurft worden en dat kan nog steeds draadloos. Enige voorwaarde is
dat je een “wireless–card” in je computer hebt steken.
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Cursussen
Ook dit jaar plannen we een absolute beginnerscursus. Deze ‘Wat is een computer’
cursus begint op zaterdag 27 oktober.
Na ons 4 jaar verdiept te hebben in Word duiken we nu dieper in Excel onder het motto ‘Er zit meer in Excel dan je denkt’. Deze cursus gaat eveneens van start op zaterdag 27 oktober.
Voor deze cursussen kan je inschrijven op onze opendeurdag op 23 september.

Hobbycursussen
In samenwerking met de computerclub organiseert Gerda Van den Eynde, onze kantinedame, op de zaterdagactiviteiten hobbycursussen zoals daar zijn: het maken loden
tasjes, juwelen met kralen, kerststukken, sjalen weven, …
Het volledige programma vind je elders in dit clubblad.
Voor deze cursussen kan je eveneens inschrijven op de opendeurdag van 23 september.

Kaas- en wijnavond
Hou zaterdag 26 januari 2008 alvast vrij want dan organiseren wij opnieuw onze
kaas- en wijnavond.
Meer info in het volgende clubblad.
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Er is er eentje jarig!! Hiep, hiep hoera
september
Walther Maes
Roger De Pauw
Frans Van Kelst
Simonne Rypens
Sonja De Grave
Norma Nietvelt

5
7
9
23
28
29

oktober
Constant Roodhooft
Jef Claes
Karolien Serrien
Erwin Haest
Maria Claes
Anna Marie Van den Bergh

1
10
12
27
28
29
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Wordt een Windows XP-expert (deel 12).

Een herstelpunt maken in Windows XP
Waarschijnlijk heb je dit al meegemaakt: je installeert een nieuw programma of de
stuursoftware voor een nieuw stukje hardware, je start je pc opnieuw op en... Windows wil niet meer starten, of de helft van de programma's doet het niet meer.
Uiteraard is de boosdoener het nieuwe programma of die driver. Maar sommige programma's hebben een slechte (of geen) verwijderingsprocedure. Met een herstelpunt
van het in Windows XP ingebouwde systeemherstel kan je toch teruggaan naar de
voorgaande configuratie, zonder de boosdoener!
Systeemherstel maakt vaak zelf herstelpunten, maar het is aan te raden om zelf een
herstelpunt te maken vooraleer je iets ingrijpends aan je systeem verandert. Klik
daarvoor op START > ALLE PROGRAMMA'S > BUREAU-ACCESSOIRES > SYSTEEMWERKSET > SYSTEEMHERSTEL en duid EEN HERSTELPUNT MAKEN aan.
Geef een beschrijving en klik op MAKEN en SLUITEN.
Loopt het na de installatie van het programma of de hardware mis? Start SYSTEEMHERSTEL weer op, maar kies deze keer EEN EERDERE STATUS VAN DEZE COMPUTER
HERSTELLEN. Selecteer het herstelpunt, en klik tweemaal op VOLGENDE. Na een
eventuele herstart van de computer moet alles weer zijn zoals voorheen.
Bron: Clickx Magazine

Sneller naar het configuratiescherm
Als je veel gebruik maakt van de opties in het configuratiescherm - en je het dus vaak
moet openen - is er een snellere manier om meteen bij het gepaste onderdeel te komen.
Je kan het configuratiescherm namelijk instellen als een uitklapbare optielijst in het
startmenu. Dit doe je door met je rechtermuisknop op de START-knop te klikken en in
het snelmenu EIGENSCHAPPEN te selecteren.
Op het tabblad MENU START klik je op de knop AANPASSEN. In het nieuwe venster ga
je naar het tabblad GEAVANCEERD; in het lijstje DEZE ITEMS IN HET MENU START
WEERGEVEN zie je de optie CONFIGURATIESCHERM staan.
Vink hier het bolletje voor ALS MENU WEERGEVEN AAN, en klik twee keer op OK. Als
je nu via de START-knop met je muis over het Configuratiescherm navigeert, zie je
alle opties meteen verschijnen.
Bron: Clickx Magazine

Plaatsgebrek op je harde schijf
Heb je last van plaatsgebrek op je harde schrijf doordat een medegebruiker er bijvoorbeeld te veel games op plaatst? Dit kan je gemakkelijk oplossen door het schijfgebruik van die gebruiker te beperken.
Ga naar DEZE COMPUTER, klik met de rechtermuisknop op een harde schijf (bijvoorbeeld op C) en ga naar EIGENSCHAPPEN. Hier klik je op het tabblad QUOTUM. Vink
het vakje voor QUOTUMBEHEER INSCHAKELEN aan. Nu zie je de opties daaronder
aanspringen. Vink ook het vakje aan voor SCHIJFRUIMTE WEIGEREN AAN GEBRUIKERS BOVEN QUOTUMLIMIET. Klik op MAXIMUMSCHIJFRUIMTE, waar je het maximale
gebruik kan instellen.

6

Monitor magazine

jaargang 17 | nummer 89

Als je schijfquotuminstellingen inschakelt op het volume waarop Windows en programma's geïnstalleerd zijn, kan je het installeren van Windows-onderdelen en programma's beperken tot leden van de lokale groep administrators.
Omdat voor deze groep geen quotumlimieten gelden, verhinder je zo dat de quotumlimieten van gewone gebruikers worden overschreden door de schijfruimte die nodig
is voor het installeren van onderdelen en programma's. Dus jij kan als beheerder zoveel schijfruimte gebruiken als je wil, maar de gewone gebruikers niet.
Bron: Clickx Magazine

Deze computer in de taakbalk
Wil je heel snel toegang hebben tot al je harde schijven, cd-romstations of je documenten, dan kan je DEZE COMPUTER toevoegen aan je taakbalk.
Dat gaat als volgt: klik met de rechtermuisknop op een lege plaats op de taakbalk en
kies WERKBALKEN, NIEUWE WERKBALK. Klik op DEZE COMPUTER en kies OK. Nu kan
je elk document op je harde schijf openen door er even naar te bladeren vanuit de
taakbalk.
Je kan bij de aanmaak van de werkbalk nog een stap verder gaan. Selecteer de harde
schijf die je op de taakbalk wil. Wanneer deze in de taakbalk staat zie je een totale
chaos, maar geen nood. Verwijder het vinkje bij 'Tekst weergeven' in het snelmenu en
klem de werkbalk in door er een andere werkbalk tegen te schuiven, nu zie je enkel
de naam van de HDD en een knop met twee pijltjes. Klik er maar eens op, lekker
makkelijk.
Bron: Clickx Magazine

Schijfletters aanpassen
Heb je meerdere partities of harde schijven? En ook nog een dvd- of cd-speler? Dan
zijn er heel wat schijfletters in gebruik, bijvoorbeeld C en D voor de harde schijven, en
E voor de cd-speler. Maar wist je dat je die schijfletters zelf kan aanpassen?
Dat is handig, want zo kan je de harde schijven laten beginnen bij C en de cd- en dvdspeler bijvoorbeeld bij V. Let wel op: de schijf waarop Windows is geïnstalleerd
(meestal C) kan niet gewijzigd worden.
Aanpassen gaat als volgt: klik met de rechtermuisknop op DEZE COMPUTER en kies
BEHEREN. Ga daarna naar SCHIJFBEHEER (onder OPSLAG). Klik met de rechtermuisknop op een schijf en kies STATIONSLETTER EN PADEN WIJZIGEN. Klik nogmaals op
WIJZIGEN en kies een vrije schijfletter, bijvoorbeeld V. Klik daarna tweemaal op OK.
Bron: Clickx Magazine

Vastgelopen processen opsporen
Als een programma is vastgelopen, kan je dat meestal wel sluiten via het TAAKBEHEER (dat je oproept met de toetsencombinatie CTRL+ALT+DELETE). Op het tabblad
TOEPASSINGEN zie je dan REAGEERT NIET staan bij het nukkige programma.
De normale gang van zaken is dan op het knopje TAAK BEËINDIGEN klikken, maar
dat lukt niet altijd. Een andere optie is de toepassing zoeken op het tabblad PROCESSEN en daar op PROCES BEËINDIGEN klikken.
Maar het is niet altijd even simpel om in die lijst van nietszeggende namen het juiste
proces op te sporen. Gelukkig bestaat daar een trucje voor: ga terug naar het eerste
tabblad (TOEPASSINGEN) en klik met de rechtermuisknop op de vastloper.
In het snelmenu dat nu verschijnt, kies je GA NAAR PROCES, en het af te sluiten proces wordt meteen geselecteerd.
Bron: Clickx Magazine
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Club in werking

DOORLOPEND
DEMONSTRATIES
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
VELDSTRAAT – NIEL
Doorlopend van 10.00 u tot 18.00 uur
GRATIS TOEGANG

Cybercafe Cafetaria
Infostanden

SPRINGKASTEEL
FIETS & WANDEL
ZOEKTOCHT
VANAF 08.00 UUR TOT 17.00 UUR
PRIJSUITREIKING OM 18.00 UUR
8
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Beperkte toegang tot mappen/bestanden in Windows XP Home Edition
Een van de toepassingen in Windows XP is de mogelijkheid de toegang tot bestanden
te beperken tot een geselecteerde groep gebruikers. Als bestandssysteem moet u wél
NTFS hebben, onder FAT32 werkt dit niet. Deze functie is zichtbaar in Windows XP
professional doch niet in Windows XP Home Edition. Niettemin is de functie óók in de
Home versie te gebruiken maar dan via een omweg. Hier de methode die u moet volgen:
1. Herstart de computer en druk op F8 tijdens het opstarten
2. Selecteer VEILIGE MODUS in het menuvenster dat verschijnt
3. Log in als Administrator
4. Open Windows Verkenner en klik met de rechtermuisknop op de map of het bestand dat u wilt beschermen. U ziet nu een beveiligingstabblad die u niet ziet
wanneer u in de normale windowsomgeving werkt.
5. Verwijder de gebruikersgroepnaam (u kunt ook van een bestaande gebruiker de
machtigingen wijzigen. Wèl even opschrijven wat de machtigingen waren vóór
het doorvoeren van de wijzigingen ...)
6. Voeg de naam van de gebruiker of groep toe die u toestemming tot de map
/bestand wilt geven en selecteer het niveau dat u wilt toestaan. Klik op O.K.
(Afhankelijk van de machtigingen die je toestaat of weigert, verschijnt er hierna
een dialoogvenster dat uitlegt wat de consequentie van de wijziging is. Als de
gebruiker lid is van twee groepen, dan gaat de machtiging 'Weigeren' boven
'Toestaan' en zal de maptoegang voor die gebruiker in ALLE groepen gewijzigd
worden.
In alle gevallen: een grijs vakje betekent dat de machtiging door het systeem of
een systeemservice is overgenomen en dus niet gewijzigd kan worden. Voorbeeld is de machtiging "Speciale machtiging", die bij geen enkele gebruiker of
groep te wijzigen is, ook niet bij de groep Administrators. Kennelijk is dit dus
wel voorbehouden aan XP Pro)
Herstart de computer in de normale werkomgeving en log eens in met een gebruikersaccount die u géén toestemming heeft gegeven. Open verkenner en probeer eens
een bestand of map te openen waarop de beperkte toegang van toepassing is. U zult
zien dat de toegang wordt geweigerd. Een perfecte manier dus om uw persoonlijke
bestanden te beschermen tegen al te nieuwsgierige ogen.
Bron: Seniorennet

Bestanden organiseren: hoe maak ik een gecomprimeerde map
Je kan op twee manieren een gecomprimeerde map aanmaken
1. Dubbelklik op MIJN COMPUTER en selecteer de plaats waar je de gecomprimeerde map wil plaatsen. Wil je die bijvoorbeeld in de hoofddirectory van je harde
schijf zetten dubbelklik dan op MIJN COMPUTER en dubbelklik vervolgens op de
C drive om de hoofddirectory te openen.
2. Ga naar het menu BESTAND, klik op NIEUW en vervolgens op GECOMPRIMEERDE MAP. Geef deze nieuwe map een naam en druk op ENTER. Je nieuwe map
verschijnt als een icoon met in het midden een ritsluiting (zipper).
Een tweede manier is door met je rechtermuisknop op een lege plaats op je bureaublad te klikken:
1. Uit het menu dat verschijnt selecteer je de optie NIEUW en vervolgens klik je op
GECOMPRIMEERDE MAP.
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2. Geef deze nieuwe map een naam en druk op ENTER. Je nieuwe map verschijnt
als een icoon met in het midden een ritsluiting (zipper).
Hoe kan je bestanden aan zo’n map toevoegen of ze er opnieuw uithalen?
Bestanden of mappen toevoegen aan een gecomprimeerde map:
Dit doe je op dezelfde manier als bij gewone niet-gecomprimeerde mappen. Je selecteert de bestanden en/of mappen die je wilt toevoegen en sleept ze naar het
icoon van de gecomprimeerde map. Het comprimeren gebeurt volledig automatisch. Ook omgekeerd, wanneer je een bestand uit een gecomprimeerde map haalt
zal dit automatisch gedecomprimeerd worden.
Bestanden of mappen uit een gecomprimeerde map halen:
Wanneer je een gecomprimeerde map opent, verschijnt automatisch de optie ALLE
BESTANDEN UITPAKKEN. Klik je deze optie aan dan start de WIZARD UITPAKKEN
en word je gevraagd om een locatie aan te duiden waar de bestanden moeten geplaatst worden. Opgelet: de oorspronkelijke gecomprimeerde bestanden blijven ook
in de gecomprimeerde folder staan.
Hoe beveilig je zo’n map?
Je kan de inhoud van een gecomprimeerde map beveiligen door middel van een
paswoord:
1. Dubbelklik op de gecomprimeerde map die je wilt beveiligen.
2. Ga naar het menu BESTAND en klik de optie PASWOORD TOEVOEGEN.
3. In het PASWOORD VAKJE typ je het paswoord en een tweede maal ter verificatie
in het PASWOORD BEVESTIGEN vakje. Klik OK om je instelling te bevestigen.
Noteer dat wanneer je een beveiligde map wil openen of verplaatsen je eerst het
paswoord zal moeten opgeven.
Opmerking: zorg er steeds voor dat je het paswoord niet vergeet want anders kan
je een beveiligde gecomprimeerde map niet meer openen!
Bron: Seniorennet
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Handige Office tips

Word
Snel tekstfragmenten invoeren
Wanneer je regelmatig met verschillende documenten
werkt, wil je soms wel eens stukken tekst van het ene naar
het andere document kopiëren. De bekende 'kopieer en
plak'-methode is dan heel handig. Maar wat als je dat stukje
tekst pas een dag later nodig hebt, of misschien zelfs pas
volgende week?
Dan kan je het niet op je klembord bewaren, en zal je het
originele document toch weer moeten opzoeken. Word heeft echter de handige optie
om knipsels op je bureaublad te parkeren.
Selecteer het stuk tekst dat je nog wil gebruiken en versleep het met je rechtermuisknop naar je bureaublad. Laat de muisknop los, kies voor HIER KNIPSEL MAKEN en je
ziet een icoontje verschijnen met als titel 'knipsel'.
Ziezo, je selectie wordt nu netjes bewaard totdat je het weer nodig hebt. Dubbelklik
erop en het Wordknipsel opent in een nieuw Worddocument. Daarna kan je het icoontje weer van je bureaublad verwijderen.
Bron: Clickx Magazine

Via een sneltoets weer terug naar de vorige positie in een tekst
Moet je soms grote teksten in Word maken of bewerken? Misschien maak je dan een
wijziging in één paragraaf, maar opeens schiet je iets te binnen, zodat je snel een wijziging wil maken in de paragraaf die je daarvoor aan het bewerken was.
Je hoeft die paragraaf dan niet zelf te zoeken, want Word onthoudt namelijk waar je
bezig was. Gebruik gewoon de toetscombinatie SHIFT+F5 om naar die vorige positie
te gaan. Je kan deze toetsencombinatie drie keer na elkaar gebruiken; bij de vierde
keer kom je terug bij de originele positie in de tekst.
Bron: Clickx Magazine

Dubbele spaties verwijderen
Kopieer je ook stukken tekst van internet die je dan in één
Worddocument plakt? Dan ziet zo'n tekst er soms niet netjes
uit omdat er her en der dubbele (of nog meer) spaties naast
elkaar staan.
Met een klein trucje haal je die in één keer weg: klik op BEWERKEN > VERVANGEN en klik daarna op de knop MEER.
Vink vervolgens onder ZOEKOPTIES > JOKERTEKENS GEBRUIKEN aan. In ZOEKEN NAAR tik je een spatie gevolgd door {2;} en in het veld
VERVANGEN DOOR tik je een spatie.
Tenslotte klik je op ALLES VERVANGEN. Overal waar er twee of meer spaties na elkaar
volgen, worden ze door Word vervangen door een enkele spatie. Je ziet ook meteen
hoeveel vervangingen Word gedaan heeft.
Een alternatief: wanneer je achter "Zoeken naar" "^w" invult, dan wordt een willekeurig aantal spaties vervangen.
Bron: Clickx Magazine
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Titelpagina niet nummeren
Je hebt net zitten zwoegen om een uitgebreid document zo netjes mogelijk te maken,
en als kers op de taart wil je nog snel even alle pagina's nummeren.
Maar wat blijkt? Word begint vrolijk vanaf de eerste pagina te nummeren. Als de eerste pagina echter het titelblad van je werk is, dan wil je natuurlijk liever de paginanummering pas op de volgende bladzijde laten starten. Dit is makkelijk te doen.
Plaats je cursor in de eerste pagina van je document en kies voor INVOEGEN > PAGINANUMMERS. Zorg dat er geen vinkje staat bij de optie NUMMER OP EERSTE PAGINA.
Klik dan op de knop OPMAAK en selecteer de optie BEGINNEN BIJ.
Geef als startwaarde het getal 0 op, klik op OK en nog eens OK om het venster te
sluiten. Ziezo, Word geeft je tweede pagina nu netjes nummer 1, en je eerste pagina
heeft geen nummer meer.

Bron: Clickx Magazine

Synoniemen in Word
Om je teksten aantrekkelijker te maken, is het noodzakelijk dat
je niet te veel dezelfde woorden gebruikt. Er mag gerust wat
variatie zijn in je woordgebruik. En omdat niet iedereen een
wandelend woordenboek is, voorziet Word in een handige synoniemenlijst.
Je roept die op door met de rechtermuisknop te klikken op het
woord dat je wilt vervangen, en voor SYNONIEMEN te kiezen. Er verschijnt een venstertje met daarin de suggesties van Word. Klik op een van de suggesties en het
woord in de tekst wordt meteen vervangen door het synoniem.
De synoniemenlijst kan je ook bekijken via EXTRA in de menubalk, dan TAAL en vervolgens SYNONIEMENLIJST. Nog sneller is de toetsencombinatie SHIFT+F7
Bron: Clickx Magazine

Waarmee je de bloemen ook water geeft, de helft stroomt over de listings
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Excel
Kolommen splitsen in Excel
Stel dat je in Excel één kolom in twee zou willen splitsen, zonder de inhoud te verliezen. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een postnummer en een plaatsnaam samen in één kolom hebt gezet, maar die nu zou willen splitsen.
Eerst moet er in de tabel een lege kolom komen, rechts van de huidige kolom. Selecteer daarvoor de kolom rechts van de kolom die gewijzigd moet worden en klik er op
met de rechtermuisknop. Selecteer nu INVOEGEN. Kies vervolgens de kolom met
postnummers en plaatsnamen en klik op DATA, TEKST NAAR KOLOMMEN.
Nu verschijnt er een wizard; klik op VOLGENDE. Duid als scheidingsteken SPATIE aan,
zodat er netjes twee kolommen komen te staan. Klik vervolgens op VOLTOOIEN. Verschijnt er daarna een waarschuwing, klik dan op OK. Nu zou de kolom netjes gesplitst
moeten zijn.
Bron: Clickx Magazine

Sneltoetsen voor datum en tijd
Wanneer je een document in Excel aan het opmaken bent, moet je soms de huidige
datum en/of de tijd ingeven - bijvoorbeeld als je wil aangeven wanneer de laatste
aanpassing gebeurd is.
In plaats van de datum en de tijd zelf in te tikken, kan je ze meteen invoegen met
behulp van een toetsencombinatie. Ga naar de cel waar je de datum wil invoegen en
druk CTRL+PUNT. Voor het precieze uur volg je een gelijkaardig proces, maar in
plaats van CTRL+PUNT druk je CTRL+SLASH.
Let wel dat je niet de toetsen op het keypad (aan de rechterkant van je toetsenbord)
gebruikt, maar wel de toetsen die je onder het lettergedeelte terugvindt.
Bron: Clickx Magazine

Getallen uitlijnen op de komma
Wanneer je Eicelwerkbladen maakt waar veel getallen met komma's in voorkomen,
dan lijkt de uitlijning soms nergens op. Gelukkig kan je met Excel ook alle getallen
netjes uitlijnen op de komma.
Als je dan getallen invoert met maar één cijfer na de komma, en daaronder een getal
met drie cijfers na de komma, ziet het geheel er toch netjes uit. Selecteer met de
muis alle cellen die getallen bevatten.
Klik daarna op OPMAAK > CELEIGENSCHAPPEN en kies het tabblad GETAL. Kies in
CATEGORIE > GETAL. Kies in het invulveld achter DECIMALEN hoeveel decimalen je
achter de komma wil. Klik vervolgens op OK. De getallen staan nu netjes uitgelijnd.
Bron: Clickx Magazine
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Outlook
Gmailen met Outlook Express
Heb je een e-mailadres bij Gmail? Dan kan je ook die de emails in Outlook Express bekijken.
Open hiervoor Outlook Express, klik op EXTRA, ACCOUNTS,
en klik daarna op TOEVOEGEN, E-MAIL. Tik nu je naam en emailadres in. In het venster E-MAILSERVER-NAMEN geef je
onder inkomende e-mail POP.GMAIL.COM in, en onder uitgaande e-mail
SMTP.GMAIL.COM. Onder ACCOUNTNAAM tik je je volledige Gmail-adres in.
Daaronder tik je je wachtwoord in. Klik nu op VOLGENDE en op VOLTOOIEN. In het
venster INTERNET-ACCOUNTS, selecteer je je Gmail-account en klik je op EIGENSCHAPPEN.
Op het tabblad SERVERS vink je nu VOOR DEZE SERVER IS VERIFICATIE VEREIST
aan. Op het tabblad GEAVANCEERD vink je onder SMTP en POP3 VOOR DEZE SERVER
IS EEN BEVEILIGDE VERBINDING (SSL) NODIG aan.
Tenslotte verander je het POORTNUMMER voor UITGAANDE E-MAIL (SMTP) in 465 en
klik je op OK en SLUITEN. Vooraleer je voor het eerst je mail controleert, surf je met
een browser naar Gmail en meld je je aan.
Klik daarna op SETTINGS > FORWARDING AND POP. Vink nu ENABLE POP FOR ALL
MAIL aan. Je kan er ook voor kiezen de berichten op Gmail te verwijderen na het binnenhalen met Outlook Express. Maar dat lijkt ons niet echt nodig, aangezien Gmail 2
GB ruimte aanbiedt. Klik ten slotte op SAVE CHANGES.
Bron: Clickx Magazine

Mails verzenden zonder opmaak
Als je in Outlook (Express) een mailtje stuurt, wordt dat altijd met een html-indeling
verstuurd. Niet alleen is dat meestal niet nodig - je gebruikt best geen kleurtjes in
elke mail - maar sommige (oudere) mailprogramma's kunnen geen html-code lezen.
Gelukkig kan je manueel instellen om berichten 'zonder opmaak' te versturen. Als je
een bericht aan het schrijven bent, klik je op OPMAAK > TEKST ZONDER OPMAAK.
Alle formattering verdwijnt dan en je kan alleen nog maar gewone hoofd- en kleine
letters gebruiken. Bijkomend voordeel is ook dat je mailtje er veel lichter op wordt,
omdat er geen verborgen formatteringscodes moeten meegestuurd worden.
Permanent mailtjes versturen zonder opmaak gaat ook. Klik op EXTRA >OPTIES en ga
naar de tab VERZENDEN. Klik nu op TEKST ZONDER OPMAAK onder INDELING VOOR
VERZENDEN VAN E-MAIL. Je correspondenten die geen Outlook (Express) gebruiken
zullen je dankbaar zijn!
Bron: Clickx Magazine
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Nieuws van Linux-front
Linus Torvalds, grondlegger Linux, bitter over nieuwe openbronlicentie
De openbronlicentie GPLv3 blijft voor beroering zorgen. Linuxbedenker Linus Torvalds haalt in een e-mail hard uit naar de
nieuwe openbronlicentie GPLv3. Torvalds noemt de auteurs ervan
een stelletje hypocrieten en vergelijkt ze met religieuze fanatici.
Torvalds deed zijn bijtende uitlatingen in een bericht op de mailinglijst van de Linux-kernel. In de posting zet hij de top van de
Free Software Foundation (FSF) op één lijn met "religieuze fanatici en totalitaire staten". De FSF is de uitgever van de GPLv3, die eind vorige maand
officieel werd voorgesteld.
De geestelijke vader van Linux stoort zich uitermate aan enkele bepalingen in de
GPLv3 die de zogenaamde "Tivoization" van openbronsoftware onmogelijk moet maken. Met die term doelt de FSF op het beperken van de mogelijkheden van de gebruiker om wijzigingen aan vrije software in apparaten aan te brengen.
De naam werd ontleend aan de in Amerika zeer populaire Tivo, een apparaat om televisieprogramma's op te slaan op de harde schijf. De makers van de Tivo hebben beperkingen ingebouwd die het voor gebruikers onmogelijk maken om de softwaregebaseerde DRM-technologie aan te passen.
Torvalds stelt dat het standpunt van de FSF omtrent Tivoization een van de voornaamste redenen is waarom hij de Linux-kernel niet snel onder de GPLv3 zal vrijgeven. "Ik denk dat het OK is om de hardware van mensen te controleren, ik doe het
ook", schrijft hij. De kernel van Linux valt onder de 'oude' GPLv2.
De bedenker van Linux haalt ook uit naar softwareontwikkelaars die de GPLv3 aanvaarden "in de naam van vrijheid, maar tegelijkertijd argumenteren dat ik niet de
vrijheid heb om mijn eigen keuze te maken". Torvalds noemt dit "hypocriet".
Bron: Nico Vandenabeele – ZDNet

Intel wil vaart achter mobiel Linux
Intel zet zijn schouders onder een nieuw initiatief om Linux beter geschikt te maken
voor mobiele apparaten.
Op de website van het Mobile & Internet Linux Project groepeert de chipfabrikant een
aantal lopende of nieuwe Intel-projecten om de Linux-kernel en andere openbronsoftware aan te passen voor smartphones, PDA's of andere mobiele apparaten.
Intel zet iets meer dan een dozijn programmeurs in om mee te helpen aan de ontwikkeling van de projecten. De chipfabrikant hoopt ook andere bedrijven aan boord te
krijgen. Red Flag Linux en Canonical, het bedrijf achter de Linux-distributie Ubuntu,
hebben hun steun al toegezegd.
De thema's van de projecten zijn gevarieerd. Onder meer energiebeheer, gebruik van
draadloze netwerken, surfen op het internet, streaming media en een betere interface
staan op het programma. Ook ontwikkelingsprogramma's voor mobiele toepassingen
scoren hoog, zodat programmeurs sneller hun bestaande software voor pc's kunnen
overzetten naar een mobiel platform.
Delen is een pijler van de openbrongemeenschap en ook Intel ontsnapt daar niet aan.
De chipfabrikant zal broncode aanbieden en hulpmiddelen als een mailinglijst. Dirk
Hohndel, de leider van het initiatief, hoopt dat vele projecten binnen drie jaar doorsijpelen naar het grote publiek.
Bron: Nico Vandenabeele – ZDNet
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Virtualisatie ingebakken in Linux
Virtualisatietechnologie van Xen en lguest wordt ingebakken in de kernel van Linux.
Het openbronbesturingssysteem kan daardoor beter gastheer spelen voor virtuele
machines met hun eigen OS. Dat is in de eerste plaats goed nieuws voor de makers
van Linux-distributies. Zij hoeven niet langer te zorgen voor aparte Xenondersteuning.
Het is niet de eerste keer dat de Linux-kernel een virtualisatie-injectie ontvangt. In
december 2006 werd Kernel-based Virtual Machine (KVM) toegevoegd, een techniek
die vertrouwt op speciale virtualisatie-instructies aanwezig in recente processors van
AMD en Intel.
Xen is het virtualisatiewonderkind van de openbronwereld en vrij goed bekend. In
principe vereist de hypervisor-technologie van Xen dat gast-OS'en aangepast worden,
maar sinds de introductie van virtualisatie op processorniveau kan Xen ook onaangepaste besturingssystemen aan. Wat de software meteen heel wat interessanter
maakt.
Lguest is wat meer obscuur. Het project - een initiatief van ontwikkelaar Rusty Russell
- richt zich meer op programmeurs en is verre van afgewerkt. De prestaties moeten
nog beter en ondersteuning voor 64 bit ontbreekt nog op het appel.
Bron: ZDNet

Ubuntu-pc's van Dell doen intrede in Europa
De vraag is blijkbaar groot genoeg in Amerika, want Dell verkoopt pc's met Ubuntu Linux ook in Europa's grootste markten.
Bij voldoende verkopen wordt het afzetgebied uitgebreid naar de
Benelux.
Technisch directeur Kevin Kettler kondigde de komst van de
Ubuntu-pc's naar Europa aan op LinuxWorld 2007. Hij noemde de
uitbreiding buiten de Verenigde Staten een grote stap. Het zal
volgens hem het wereldwijde gebruik van Linux op de desktop mede vergroten.
Ubuntu komt "om te beginnen" voorgeïnstalleerd op Inspiron-notebooks en -desktops
in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, zei de topman. Volgens Diane Vanderschrick, woordvoerster voor Dell Belux, gaat het specifiek om de modellen Inspiron
6400n en 530n en versie 7.04 van Ubuntu Linux.
Ze heeft nog geen datum ontvangen wanneer de pc's in België en Nederland beschikbaar komen. Dat hangt af van de verkoop in de drie grotere Europese landen. Ze wil
ook niet bevestigen dát de pc's hier worden geïntroduceerd. "Is het geen succes, dan
is het denkbaar dat het in de Benelux niet gebeurt. Dell bekijkt het markt per markt."
Het is een beproefde aanpak van Dell. Het bedrijf lanceerde de pc's met Ubuntu 7.04
erop eind mei in de Verenigde Staten. De machines moesten daar eerst goed verkopen, vooraleer ze überhaupt naar Europa zouden komen. Zullen de Britten, Fransen
en Duitsers evenzeer van Dells 'openbron-pc's' gecharmeerd zijn? Het is te hopen
voor de laaglandse Linux-liefhebbers.
Suse Linux
Kettler maakte verder bekend dat Dell in China het openbronbesturingssysteem Suse
Linux Enterprise Desktop (SLED) 10 van Novell gaat voorinstalleren op zijn pc's. De
pc-fabrikant doet dit al langer met het Chinese Red Flag Linux.
Novell wint bij de grote pc-fabrikanten terrein met zijn Linux-distributie. Lenovo
maakte maandag bekend dat het zijn ThinkPad T-notebooks vanaf het vierde kwartaal
aanbiedt met een kant-en-klare kopie van SLED 10 erop.
Bron: Janneke Scheepers – ZDNet
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Gemeentelijke Basisschool
Veldstraat—Niel
Jaarprogramma 2007-2008
9 zaterdag 27/10/2007—loden tasje
 van 9u30—12u30 of van 13u30—16u30
 inschrijven op 23/9/2007
9 zaterdag 24/11/2007—juwelen met kralen maken of sjaal weven
 van 9u30—12u30 of van 13u30—16u30
 inschrijven op 23/9/2007
9 zaterdag 15/12/2007—Kerststuk maken met waxroosjes
 van 9u30—12u30 of van 13u30—16u30
 inschrijven ten laatste op 27/10/2007
9 zaterdag 12/1/2008—centuur in macramé
 van 9u30—12u30 of van 13u30—16u30
 inschrijven ten laatste op 24/11/2007
9 zaterdag 9/2/2008—Paasei (deel I)
 van 9u30—12u30 of van 13u30—16u30
 inschrijven ten laatste op 15/12/2007
9 zaterdag 8/3/2008—Paasei (deel II)
 van 9u30—12u30 of van 13u30—16u30
9 zaterdag 12/4/2008—Schildpadden beschilderen
 van 9u30—12u30 of van 13u30—16u30
 inschrijven ten laatste op 9/2/2008
18
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Slecht onderhouden Ubuntu-servers gehackt
Ubuntu heeft in augustus vijf van de acht 'LoCo-servers' offline
moeten halen. De servers bleken andere machines aan te vallen.
Ze waren slecht onderhouden en boden verschillende openingen
voor een inbraak.
Dat is te lezen in de meest recente nieuwsbrief op Ubuntu Team
Wiki. De bewuste servers worden beheerd door de LoCo's, de lokale gebruikersgroepen wereldwijd. Via deze servers kunnen
Ubuntu-gebruikers in forums en chatrooms communiceren. De machines worden gesponsord door Canonical, het bedrijf achter de populaire Linux-distributie. Beide partijen lijken schuld te hebben aan wat er is gebeurd.
De gecompromitteerde servers bleken allerlei verouderde webapplicaties zonder beveiligingsupdates te draaien. Hier is mogelijk misbruik van gemaakt, legt James Troup
van Canonical uit in een e-mail. Het kan ook zo zijn dat de aanvaller wachtwoorden
heeft onderschept. LoCo-leden verschaften zich namelijk toegang tot de machines
middels onversleutelde FTP, zonder gebruik te maken van het encryptieprotocol SSL.
De servers hadden bovendien zelf geen upgrade gehad. Ze draaiden de niet langer
ondersteunde versie 5.10 (Breezy Badger) van Ubuntu. Dat had te maken met incompatibiliteit tussen de nieuwere versies van het besturingssysteem en de netwerkkaarten en hardware - geleverd en gesponsord door Canonical.
Nieuw beleid
Om herhaling te voorkomen, wordt het beleid voor servers van dit type gewijzigd. Gebruikergemeenschappen krijgen een keuze. Ze kunnen migreren naar het Canonical
datacentrum. Dan hebben ze betere hardware en een overvloed aan bandbreedte tot
hun beschikking. Bovendien neemt Canonical het onderhoud voor zijn rekening. Daar
staat tegenover dat de teams hun root access tot het systeem moeten opofferen. Ze
kunnen nog wel toegang tot de server krijgen via het encryptieprotocol SSH. De selectie van software voor forums en blogs zou worden beperkt.
De andere keuze is dat de LoCo-teams bij hun eigen gehoste server blijven. Dan moet
wel duidelijk worden vastgesteld wie welke verantwoordelijkheid heeft, om ongecontroleerde installaties en configuraties te voorkomen. Ook krijgen de teams de exclusieve verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de beveiliging van het systeem.
Bron: Janneke Scheepers – ZDNet

Wat zit er in de volgende Ubuntu-versie
Naar verwachting verschijnt op 18 oktober een nieuwe uitvoering van Ubuntu Linux.
Hoewel het hier geen long term support-versie betreft, belooft 'Gutsy Gibbon' interessante functies voor bedrijven. Ook thuisgebruikers kunnen vooruitkijken naar talloze
verbeteringen.
Een eerst publieke test van Ubuntu 7.10, (de opvolger van Ubuntu Linux 7.04, bijnaam 'Feisty Fawn'), werd vorig week openbaar gemaakt. Niet iedereen zal met de
nieuwe software aan de slag willen, want het betreft hier een vroege alfa die verre
van afgewerkt is.
Er wordt nog nagedacht over de inclusie van Ubiquity, software die het gemakkelijker
moet maken om automatisch Ubuntu Linux op meerdere pc's over het netwerk te installeren. Functies zoals deze zijn vooral belangrijk voor grotere organisaties waar beheerders geen tijd hebben om achter elke pc te kruipen en handmatig software te upgraden.
Voor de hand liggende updates die wel zeker present zijn in Gutsy Gibbon zijn de
nieuwste Linux-kernel, Gnome 2.19.90, en de recentste packages uit Debian.
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De ontwikkelaars willen ook een grafische recovery-modus toevoegen die het herstellen van een panne zou vergemakkelijken. "Het is een simpel menuutje dat de gebruiker uitleg geeft over typische problemen die ervoor kunnen zorgen dat Ubuntu niet
correct opstart, zoals een slecht geconfigureerde X of een vol bestandssysteem", luidt
het. Daarop aansluitend wil het Ubuntu-project ervoor zorgen dat bugs beter gemeld
worden.
De alfaversie bevat nog niet alle nieuwe features. Wel aanwezig is een nieuwe interface voor het instellen van grafische kaarten, beeldschermen en resoluties. Hoopvol
nieuws, want de huidige interface schiet op dat gebied wel eens te kort.
Ubuntu 7.10 krijgt een nieuw printsysteem, met als voornaamste nieuwigheid de mogelijkheid om rechtstreeks naar PDF te drukken. Voor de printerapplicatie is Ubuntu
overigens leentjebuur gaan spelen bij Fedora, de community-versie van Red Hat Linux.

Er is ook sprake dat Ubuntu de mogelijkheid zal bieden om alle onderdelen te weren
die met gesloten code werken, zoals bepaalde firmware en Adobe Reader. Er wordt
daarvoor samengewerkt met gNewSense, een bestaande spin-off van Ubuntu die ambieert volledig vrij te zijn en mikt op opensource-hardliners.
Ondersteuning op lange termijn
Maar zoals gezegd zal Gutsy Gibbon geen long term support bieden. LTS is vooral relevant voor ondernemingen, omdat ze bij zo'n versie kunnen rekenen op drie jaar ondersteuning voor de desktopversie en vijf jaar voor de serveruitvoering. 'Reguliere'
Ubuntu-releases worden slechts achttien maanden ondersteund.
Bedrijven die op ondersteuning op lange termijn zitten te wachten, moeten geduld
uitoefenen tot het voorjaar van 2008. Dan verschijnt weer een andere Ubuntu Linux,
versie 8.04, ditmaal onder het pseudoniem 'Hardy Heron'. Welke functies erbij komen,
wordt vastgelegd op een Ubuntu-ontwikkelaarsbeurs in oktober.
Bron: Jamie Biesemans - ZDNet

20

Monitor magazine

jaargang 17 | nummer 89

World Weird Web
9 Zoek je een steengoede site die met waanzinnig verzonnen verhalen uitpakt
zoals daar zijn “Hillary Clinton adopteert een alien-baby”, “Saddam Hoessein
heeft homofiele relatie met Osama Bin Laden” surf dan naar
www.weeklyworldnews.com
9 Mocht u nog een dringende boodschap hebben die u voor de verandering eens
niet per e-mail of sms kwijt wil, dan moet u beslist eens naar Dylanmessaging.com surfen, de promosite van de binnenkort te verschijnen cd-box
'Dylan'. U kunt er uw tekst kwijt op tien pancartes; uw boodschap wordt vervolgens ingebed in een filmpje dat gebaseerd is op de nog immer weergaloze
clip bij Bobs 'Subterranean Homesick Blues'.
www.dylanmessagisng.com/index.html
9 Benieuwd of de songteksten van uw favoriete groep ook in Nederlandse vertaling overeind blijven? Surf naar LyricsFreak, klik daar de handige vertaaloptie
aan en u weet het meteen.
www.lyricsfreak.com/
9 Google is een verdomd handig zoekinstrument. Tenminste, als u weet wat u
zoekt. Zonder trefwoord immers geen resultaten.
Zo blijft u verstoken van een heleboel coole, vernieuwende en in de rest van de
wereld bijzonder populaire websites.
Geen paniek echter, een handvol slimme Japanners hebben een kaart getekend
waarop u kan zien wat momenteel ‘hot’ is op internet en wat ‘not’.
Met pictogrammen van stralende zonnetjes en dikke donderwolken duiden de
makers van de kaart aan welke websites het al dan niet goed doen.
Opvallendste websites waar een donderwolk naast prijkt: MSN, Yahoo en Microsoft. Zonnetjes zijn er voor: Last FM, YouTube en FaceBook.
www.informationarchitects.jp/slash/iA_WebTrends_2007_2_1600x1024.gif
9 Heb je geërfd van die rijke suikernonkel? Weet je niet wat je met die erfenis
aan moet? Blader dan eens door het aanbod op Private Islands Online: misschien voelt u er wel iets voor om eigenaar te worden van Davis Island op het
Canadese Nova Scotia (amper 20.000 euro!), van het idyllische Leaf Cay (5 miljoen euro: een koopje, het t betreft namelijk één van de eilanden van de Bahama’s) of het met palmen en witte stranden afgezoomde Swab Caye in Belize.
www.privateislandsonline.com
9 Hoewel wij onszelf wassen met vers regenwater, naar ons werk pendelen per
aërodynamische driewieler en al onze stroom uit de dynamo van een fiets-oprollen trekken, krijgen wij al eens het schurft van het sérieux waarmee milieuactivisten hun zaak bepleiten. Bij wijze van tegengif surfen we minstens één
keer per week langs Eco Enquirer, een site waar het ecologische geëmmer op
behoorlijk efficiënte wijze in de zeik wordt genomen. Een greep uit de headlines: 'Na de orkaan Katrina: Vaticaan aangeklaagd voor 'goddelijke toorn'',
'Poolbarbecues' en 'Vulkanen krijgen niet langer emissiemandaat'.
www.ecoenquirer.com
Bron: Het Nieuwsblad – Humo’s Linke boel - P-Magazine
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Hardwarenieuws
Achterdocht over spotgoedkope laptop
Het clubje superlaag geprijsde notebooks heeft er een opvallend
nieuw lid bij: de Celebrity. Het is een volwaardige laptop met een
prijskaartje van een luttele 150 dollar. Maar niet te vroeg gejuicht; geruchten doen de ronde dat het om oplichting gaat.
Volgens de Zweedse producent Medison is de Celebrity geschikt
voor lichte taken zoals e-mailen, websurfen, tekstverwerken en
werken in spreadsheets. Het product wordt klaar voor gebruik
verkocht, met Red Hats Fedora Linux erop geïnstalleerd. Verder
zijn aanwezig een 14 inch lcd-scherm, Intel Celeron 1.5 GHz chip, 40 GB harde schijf
en 256 MB geheugen.
De Celebrity is te koop via de site van Medison, middels betaaldienst 2Checkout.com.
Er staan vier tot zes weken voor de levertijd.
Oplichting?
Hoe kan Medison nog iets verdienen aan deze laptop? vraagt ZDNet-blogger Larry
Dignan zich af. Ook gadgetsite Gizmodo is op zoek naar het addertje onder het gras
en vermoedt een publiciteitsstunt.
Uit reacties op verschillende fora blijkt dat er mogelijk zelfs sprake is van oplichting.
Er wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van Medison, dat op zijn (betrouwbaar
uitziende) site valse informatie en foto's van de Celebrity zou verspreiden. De discussie of dit zaakje stinkt breidt zich snel uit. Bewijzen zijn tot dusver niet boven water
gekomen, maar terughoudendheid is aan te raden.
Bij loos alarm mag de Celebrity zich de goedkoopste laptop van het moment noemen.
De XO-laptop van het OLPC-Project kost nu nog 175 dollar, maar moet uiteindelijk
zakken tot honderd dollar. Asus heeft een minilaptop op de markt gebracht voor
slechts 199 dollar.
In een vraag- en antwoordlijst verklaart Medison de bodemprijs door te wijzen op ideologische beweegredenen. "We kijken dit vanuit een democratisch gezichtspunt,
waarbij we geloven dat iedereen een laptop zou moeten kunnen aanschaffen." Dat zal
moeten blijken.
Bron: Janneke Scheepers – ZDNet

Bedreigt uw laserprinter uw gezondheid?
De luchtkwaliteit in kantoren is vaak slechter dan op
straat, blijkt uit een pas verschenen onderzoek. De grote
verdachte staat wellicht niet ver van uw bureau: de laserprinter. Uit de studie die in het blad Environmental
Science & Technology verscheen, blijkt dit type printers
soms verantwoordelijk voor vijf keer meer fijn stof in de
lucht.
Verontrustend nieuws, want heel fijne roetdeeltjes kunnen zich nestelen in longen en zijn gelinkt aan bepaalde vormen van kanker. Het gezondheidseffect van sommige printermodellen zou even groot zijn als dat van naast
een roker staan, vrezen zij.
De studie van Congrong He, Lidia Morawska en Len Taplin had als onderwerp de
luchtkwaliteit in een kantoor met een gesloten airconditioningsysteem én in de omliggende stadsomgeving. Een eerste verrassing was dat in een onderzocht gebouw in het
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Australische Brisbane veel hogere niveaus van fijn stof werden gemeten dan erbuiten.
Na eerst een aantal andere potentiële stofbronnen te hebben onderzocht, kwamen de
onderzoekers uit bij de laserprinters in het kantoor.
Het drietal onderzocht de 62 aanwezige printers en ontdekten grote verschillen tussen
modellen. Zo stootte meer dan de helft van printers geen fijn stof uit. Zeventien toestellen bleken wel grote producenten van kleine stofdelen. De resterende acht printers
vormden de middenmoot.
De onderzoekers stonden perplex over het feit dat verschillende exemplaren van hetzelfde printermodel uiteenlopend scoorden. Mogelijke factoren die een rol spelen, zijn
de leeftijd van de tonervulling (nieuwe toners vervuilen meer) of de hoeveel zwart die
een afdruk bevat. De auteurs van de studie willen daarom meer onderzoek, vooral
ook omdat de materie nog niet veel wetenschappelijk bestudeerd is.
De studie doet denken aan een ophefmakende aanklacht uit 2001, toen een Duitse
politieman zijn werkgever voor de rechter sleurde wegens een longaandoening. De
Duitser beweerde dat zijn ziekte veroorzaakt werd door een laserprinter die dicht in
zijn buurt stond. Onder meer door die zaak is in Duitsland een pressiegroep ontstaan
die ageert rond de impact van laserprinters op de gezondheid.
Bron: Jamie Biesemans – ZDNet

HP verdedigt laserprinters
Hewlett-Packard heeft zich geweerd tegen het Australische onderzoeksrapport waaruit
blijkt dat bepaalde laserprinters van dit bedrijf veel fijnstof genereren en mogelijk een
gevaar voor de gezondheid zijn.
Onderzoekers van de Australische Queensland University of Technology hebben de
fijnstofuitstoot van 62 laserprinters - bijna allemaal HP LaserJets - gemeten. De resultaten zijn onlangs bekendgemaakt. Meer dan de helft van de printers stoot geen fijn
stof uit. Zeventien apparaten blijken wel grote producenten van kleine stofdelen. De
resterende acht printers vormen de middenmoot.
HP ontkent níet dat printers stofdeeltjes in de lucht brengen. Maar het bedrijf denkt
dat die geen gevaar voor de gezondheid betekenen. "HP ziet geen associatie tussen
printergebruik door klanten en negatieve gezondheidseffecten van organische bestandsdelen, ozon of stof. We erkennen dat ultrafijne, fijne en grove deeltjes worden
uitgestoten door printsystemen, maar deze niveaus zijn consistent beneden vastgestelde blootstellingsnormen", aldus het bedrijf in een verklaring.
De printerproducent is het dan ook niet eens met sommige "boude uitspraken" die de
onderzoekers tegenover de pers hebben gedaan. Volgens hoofdonderzoeker Lidia Morawska vormen de printers een serieus gezondheidsrisico, omdat de stof die ze uitstoten ingeademd kan worden en in het ergste geval kanker kunnen veroorzaken. Ze
raadt aan om kantoren voortdurend te ventileren en op strategische plekken te zetten.
"Er zijn geen indicaties dat uitstoot van ultrafijne deeltjes door laserprintsystemen kan
worden geassocieerd met bijzondere gezondheidsrisico's", reageert HP. Het bedrijf
zegt nogmaals niet te geloven dat er een link is tussen printeruitstoot en enig publiek
gezondheidsrisico. Wel is HP het ermee mee eens dat meer tests nodig zijn. Daarvoor
werkt het samen met het Amerikaanse Air Quality Sciences United States en het Wilhelm-Klauditz Institut in Duitsland.
Bron: Jamie Biesemans - ZDNet
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Flashgeheugen geen taboe meer voor Seagate
's Werelds grootste producent van magnetische harde schijven, Seagate Technology,
zegt openlijk toekomst te zien in duur flashgeheugen. Daarmee zet de fabrikant een
belangrijke stap in de strijd om de populairste geheugenopslag.
"We gaan beginnen met de productie van een solid state drive (SSD), die we eerst
aan het bedrijfsleven presenteren", zei Seagate-topman Bill Watkins in een interview
met CNet.com. "We denken dat we deze schijven beter kunnen maken."
De schijven waar Watkins over spreekt, zijn technisch gesproken niet de klassieke
harde schijven waar Seagate zo veel succes mee heeft. Flashgeheugen heeft geen
bewegende delen, waardoor het vele malen sneller gegevens kan opslaan dan reguliere harde schijven. Omdat deze opslagsoort die gegevens ook kan bewaren als er geen
spanning op staat, spreken de fabrikanten van 'niet-vluchtig' geheugen. Het RAMgeheugen dat in het computersysteem aanwezig is, biedt de gebruiker vluchtig geheugen.
Flash kon tot nu toe nauwelijks de concurrentie aan met ouderwetse schijven, omdat
het minder opslagcapaciteit heeft en vele malen duurder is. Voor de prijs van 4 GB
flash kunt u theoretisch in de winkel al een harde schijf van 500 GB grootte kopen.
Toch hebben de grote snelheid, energiezuinigheid en betrouwbaarheid van het dure
geheugen een magische aantrekkingskracht op de opslagindustrie. Mp3-spelers met
flashgeheugen zijn vele malen populairder dan de logge hardeschijfspelers en sinds
kort zijn notebooks met flashdrives op de markt te vinden. De producenten van de
rappe geheugensoort zijn er daarnaast in geslaagd om de opslag te verzwaren en de
prijs te verlichten.
Seagate gaat, volgens Watkins, op zoek naar bedrijven die flashchips kunnen leveren.
Daarna wordt er rustig gekeken op welke manier het de snelle geheugensoort in bestaande harde schijven kan inbouwen. De topman gelooft overigens dat de nieuwe
lichting nooit een bedreiging zal vormen voor de ouderwetse harde schijven. Hij schat
dat zeven procent van de toekomstige markt uit flashdrives zal bestaan.
Bron: Roswald Pruyn – ZDNet

Chip met beveiligingssoftware in de maak
Chipmaker Intel en beveiliger Symantec werken aan speciale processorchips die hun eigen beveiligingssoftware draaien.
Symantec-vicepresident Rowan Trollope heeft aan Reuters verteld
dat beide bedrijven onder de codenaam Project Hood of Project
Capuchon beveiligde softwareapplicaties ontwikkelen die hele besturingssystemen imiteren. Intel was al bezig om dit soort virtualisatieprogramma's in te bouwen in zijn chips. Nu gaat het samen met Symantec software bouwen die dit kan beveiligen.
Volgens Trollope wordt de speciale veiligheidskit zo gebouwd dat hij direct kan communiceren met chips en dus niet afhankelijk is van Windows of andere besturingssystemen. "Het programma draait onder en naast het besturingssysteem", zegt Trollope.
Voorlopig zullen de chips alleen worden ontwikkeld voor servers en bedrijfscomputers.
Maar de twee bedrijven denken ook na over introductie op de consumentenmarkt.
Bron: Roswald Pruyn – ZDNet

USB-stick vernietigt zichzelf bij diefstal
Een verloren USB-stick in een huurauto betekent een ramp voor elke
nationale veiligheidsdienst. De nieuwe IronKey, die is uitgerust met
'militaire' encryptie, vernietigt zichzelf als de verkeerde persoon hem
probeert te openen.
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De buitenkant van deze IronKey is gemaakt van gehard staal en gevuld met een speciaal soort hars, die ervoor zorgt dat het apparaatje waterdicht is. Als de stick wordt
gestolen, moet de dief eerst door dat materiaal heen zien te komen voor hij bij de
speciaal beveiligde Çryptochip uitkomt waar de data zijn opgeslagen. Volgens de makers vernietigt de chip zichzelf als hij op deze manier wordt benaderd of als een hacker door de beveiliging heen probeert te komen.
De IronKey (www.ironkey.com) is volgeladen met draagbare applicaties, zodat u vanaf de USB-stick beveiligd kunt surfen. Alle encryptie is verborgen achter een wachtwoordscherm en bevat alle online wachtwoorden die u normaal gebruikt.
Voor 79 dollar heeft u een exemplaar van 1 GB in huis. De 2 GB-variant kost 109 dollar en voor de grootste uitvoering van 4GB betaalt u 149 dollar. Onthoud echter wel
goed uw hoofdwachtwoord als u er een aanschaft. De Cryptochip vernietigt zichzelf
net zo goed als u tienmaal de verkeerde code intoetst.
Bron: Roswald Pruyn – ZDNet

Nieuwe generatie Intels rond jaarwisseling verwacht
Naar alle waarschijnlijkheid gaat Intel eind dit jaar, begin volgend jaar 'Penryn' presenteren. Deze volgende generatie desktopprocessors neemt de fakkel over van de
huidige lichting Core Microarchitecture-chips, onder meer bekend onder hun winkelnaam Core 2 Duo.
De Penryn-chips zijn uitgevoerd op de 45 nanometerschaal - en dat is dan ook het
voornaamste verschilpunt. Qua architectuur blijft alles min of meer bij het oude. De
overstap op een kleinere schaal moet positieve gevolgen hebben voor verbruik en
warmteontwikkeling.
Met Penryn zijn enkele andere codenamen geassocieerd. Zoals Yorkfield, dat de opvolger wordt van de desktop-quadcore Kentsfield. Wolfdale is dan weer de uitvoering
met twee kernen. Ook notebooks en servers krijgen nieuwe chips op basis van de
Penryn-architectuur. De serverversie van Penryn wordt als eerste verwacht en duikt
mogelijk al in de herfst op.
Bron: Jamie Biesemans – ZDNet

Bellen via het internet, enkel op een monitor
Op de IFA-beurs in Berlijn toont Samsung een scherm dat rechtstreeks op het netwerk hangt. Dankzij de ingebouwde 2 megapixel-webcam, microfoon en speakers kan
het gebruikt worden om via het internet te bellen zonder een pc aan te zetten.
De SyncMaster 220TN is een 22 inchscherm dat u gewoon aan een pc kunt hangen.
Maar tegelijkertijd is het zelf ook een beetje een pc: de behuizing bevat een AMD Geode-processor aan 500 MHz waarop de ingebedde versie van Windows XP draait.
Combineer dit met een eigen LAN-aansluiting en u krijgt een computerscherm waarmee u VoIP-gewijs kunt telefoneren. De 220TN zou inhaken op Skype of op Windows
Live Messenger, maar het is nog wachten op een officiële bevestiging daarover.
Op IFA toont Samsung nog een tweede scherm met VoIP-functies en gelijkaardige
specificaties: de SyncMaster 225UW. Dit scherm is eerder bedoeld voor zakelijke gebruikers en haakt in op Microsofts Office Communicator.
Bron: Jamie Biesemans – ZDNet

Voodoo krijgt Crossfire aan de gang op sli-mobo
De door HP op de markt gebrachte Blackbird 002-systemen zijn uitgerust met een nForce-chipset. Ze bieden echter ondersteuning voor zowel sli- als Crossfire-functionaliteit van nVidia en ATi.
Concreet houdt dit in dat er gebruikgemaakt kan worden van Crossfire
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op een nForce-systeem. Volgens Rahul Sood, chief technologist van de HP Gamingdivisie is deze bijzondere combinatie mogelijk geworden door een stukje 'Voodoo DNA'
dat het eind vorig jaar door HP overgenomen bedrijf VoodooPC inbrengt. Hij laat echter in het midden hoe dit technisch is uitgevoerd.
Sood meent dat het echter ook niet interessant is om te vertellen hoe het nForce-ATihuwelijk tot stand is gekomen. Het gaat volgens hem namelijk niet primair om de
hardware zelf, maar veeleer om de customer experience van het gehele apparaat. Dat
hij daarmee ons tweakers in de kou laat staan, lijkt hem niet te deren. Klanten zijn,
zo vertelt Sood, geïnteresseerd in prestaties en het maakt hen niet uit of er gebruik
wordt gemaakt van sli of Crossfire. Het is overigens gewoon mogelijk om zo goed als
alle componenten van de Blackbird 002 bij het bestellen te wijzigen, zodat gamers
toch nog hun eigen voorkeuren kunnen inbrengen.
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Sony’s eigen iMac
Sony komt met een tweetal beeldschone PC´s / televisies, de VAIO LT en de VAIO LT
HD. De computer is volledig in het scherm ingebouwd.

Wat dat betreft doen deze onder Windows Vista Ultimate draaiende PC's aan de
nieuwste iMac denken. Voor het design is echter voor een geheel eigen look gekozen,
met een glasplaat, door Sony Floating Glass genoemd. Daarachter bevindt zich een 22
inch WSXGA+ lcd-scherm, waarachter vervolgens het hart van de computer schuilgaat. We vinden daar een Core 2 Duo-processor en 2GB RAM. De HD (High Defenition) version bevat tevens een Blue-ray brander.
Verder beschikken beide modellen over een draadloze WiFi-netwerkverbinding, een
webcam en een tv-tuner.
In Amerika gaan de VAIO LT en de VAIO LT
HD respectievelijk 1.900 en 2.900 dollar
kosten. Oktober 2007 zijn ze daar te koop,
de Europese prijs en beschikbaarheid is nog
niet bekend.

Bron: De digitale revolutie

Em. Vanderveldelaan 47
2845 Niel
Telefoon : 03/888.07.73
28

Monitor magazine

jaargang 17 | nummer 89

Weg met vuile taal uit weblogs
De eerste richtlijnen die misplaatste commentaren
moeten weren van blogs zijn onlangs voorgesteld. DeGedragscode
ze regels zullen het concept 'beschaafdheid' in de
1. Neem verantwoordelijkblogsfeer introduceren.
heid op voor uw eigen
Het initiatief gaat uit van Tim O'Reily, uitvinder van
woorden en voor de
Web 2.0. en Jimmy Wales, de bedenker van de intercommentaren die u op
netencyclopedie Wikipedia. „We proberen met dit zesuw blog toestaat.
puntenplan het hoofd te bieden aan de overvloed van
2.
Zeg niets online dat u
misplaatste commentaren op het web, zonder de vrije
niet in het openbaar zou
geest van het medium aan te vallen", leggen beide inzeggen.
ternetpioniers uit. „Er is geen enkele reden waarom
3.
Richt u persoonlijk tot
we gesprekken, die we niet in onze huiskamer zouden
een andere blogger alvodulden, online moeten goedkeuren."
rens uw commentaar
Punt één van het zespuntenplan zegt dat iedereen die
openbaar te maken.
de richtlijnen ondertekent, zichzelf verplicht on4.
Als u gelooft dat iemand
aanvaardbare reacties te verwijderen van zijn blog.
oneerlijk aangevallen
Dat betekent: alles wat als kwetsend, onwaar of miswordt, onderneemt u acplaatst wordt ervaren, of reacties die het auteurs- of
tie.
privacyrecht schenden. Ook anonieme posts moeten
5. Sta geen anonieme
verwijderd worden. Elke commentaar moet voorzien
commentaren toe.
zijn van een erkend e-mailadres, zelfs als de reactie
6.
Negeer smerige medeonder een pseudoniem gepost werd. Punt zes moedigt
bloggers.
bloggers aan smerige commentaren te negeren.
„Vecht nooit met een varken", luidt het advies. .Jullie worden beiden vuil, maar het
varken houdt ervan." Een speciaal kenteken moet 'beschaafde blogs' die de richtlijnen
erkennen, onderscheiden van anderen. De voorgestelde gedragscode lokt nu al veel
tegenstrijdige reacties uit onder de bloggers.
Bron: Joke Hollants – Het Nieuwsblad

Bezoek ons ook op www.gezondheidswerkers-rupelstreek.be
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Nieuwe pc-piraten vervuilen internet
Op het internet zwerft een nieuwe bedreiging rond die de klassieke virusbestrijders en
firewalls omzeilt.
Klassieke virussen, wonnen, Trojaanse paarden en andere sluipmoordenaars op het
internet bereiken ons doorgaans via email, al dan niet door middel van onschuldig
ogende bijlagen. Een firewall kan samen met een antivirusprogramma infectie voorkomen. Maar deze beveiligingssoftware verhindert u niet om te surfen op het internet.
Bij elke klik op een webpagina kan nietsvermoedend een nieuwsoortige piraat worden
gedownload. Ze worden 'bots' genoemd, van 'robot'. Ze maken zich heimelijk meester
van de geïnfecteerde computer en stellen hem via het internet ter beschikking van de
'bot-meester'.
'Bots' bestaan al langer in de pc-wereld, maar tot nog toe vooral in de klassieke virusvorm, die per mail de wereld rondging. webbots zijn veel verraderlijker en zijn sinds
een jaar enorm in opmars. Niels Provos, de veiligheidsspecialist van de Googlezoekmotor, vond bij het nakijken van 4,5 miljoen verdachte webpagina's 450.000 besmette pagina's - doorgaans buiten medeweten van de webmaster. Dezelfde webbots
duiken ook steeds massaler en nog hardnekkiger op via de peer-to-peer downloadprogramma's. Besmette computers kunnen worden gebruikt als verzenders van spam.
een lucratieve maar hoogst irriterende en daarom vaak illegale vorm van mailreclame.
Door hierbij gebruik te maken van andermans computer blijven de bot-meesters buiten schot.
Bankgegevens
Geïnfecteerde computers kunnen ook gebruikt worden bij denial of serviceaanvallen.
Daarbij wordt het doelwit zo hevig gebombardeerd met boodschappen dat die computer eronder bezwijkt. Zo'n aanval gaat doorgaans gepaard met een poging tot afpersing. Of nog erger, de 'bot' verzamelt uw bankgegevens, pincode en andere vertrouwelijke gegevens op uw pc en stuurt ze door naar de botmeester.
Het fenomeen betekent volgens Provos en andere IT-specialisten het feitelijke einde
van de bestaande beveiligingsprogramma's. Er moet een compleet nieuwe generatie
worden ontwikkeld. In afwachting is grotere waakzaamheid tijdens hel surfen geboden,
Bron: Frans De Smet - Het Nieuwsblad
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Straks ‘huurt’ u software via internet
Computergebruikers hoeven binnenkort geen softwarepakketten meer aan te kopen,
maar zullen ze via het internet kunnen huren. Het jonge Gentse internetbedrijf Combell heeft daartoe een akkoord afgesloten met Microsoft.
Combell is de rijzende sier aan hel internetfirmament. Het Gentse IT-bedrijf doet aan
internethosting: het registreert domeinnamen en biedt particulieren en bedrijven
ruimte aan om hun website, e-mail of internetapplicatie op te slaan. Nauwelijks acht
jaar geleden is bedrijfsleider Jonas Dhaenens (24) met Combell gestart vanuit zijn
slaapkamer, maar nu staat hij al garant voor 60.000 domeinnamen, 100.000 emailadressen en 15.000 websites. In zijn datacentrum in Brussel staan 450 servers.
Comboll heeft zopas een deal afgesloten met Microsoft om samen software ter beschikking te stellen via het internet. Voor België is Combell de bevoorrechte partner
van de Amerikaanse computerreus. 'De overeenkomst past in het zogenaamde software als dienstverlening-vertaal', legt Jonas Dhaenens uit. 'Software zal in de toekomst meer en meer via het internet aangeboden worden. Je moet ze dan niet meer
installeren op je harde schijf, maar je kan het gewenste programma gewoon via het
worldwide web opvragen.'
Voordelen voor de gebruiker
Dat biedt een pak voordelen. Je hoeft geen softwarepakketten meer te kopen of up te
daten. De meest recente programma's staan altijd op de servers van Combell. Je betaalt een maandelijkse forfait per gebruiker of per keer dat je het pakket gebruikt.
Omdat je zelf geen software meer moet installeren op je harde schijf, kan je een lichtere computer kopen. Voorwaarde is wel dat je breedbandtoegang hebt tot internet.
Je eigen documenten staan namelijk niet op de harde schijf van je computer, maar op
de servers van Combell.
Op dit ogenblik is het aanbod aan software via het internet nog beperkt, maar alle
softwarebouwers zijn er mee bezig. Zo heeft Microsoft plannen met eigen programma's als Word. Office en Excel.' Microsoft stimuleert ook andere softwarebouwers
om bij Combell ruimte te huren om hun programma's op te slaan. Daardoor zal het
mternetbedrijf de komende jaren sterk groeien. Begin 2009 wil Combell de kaap van
1.000 servers ronden en dan zal een pak nieuwe medewerkers nodig zijn.
Bron: Dieter Herregodts – Het Nieuwsblad
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IsoPuzzle kan een defecte cd of dvd redden
Door krassen of andere beschadigingen kunnen cd's en dvd's onleesbaar worden. IsoPuzzle kan dan redding brengen.
Het doel van dit programma is het kopiëren van zoveel mogelijk nog leesbare data
van een beschadigd schijfje. Het slaagt daar vaak uitstekend in. Soms is de volledige
inhoud van een beschadigde cd of dvd te redden, maar ook als dat niet lukt is vaak
een groot deel van de bestanden wel veilig te stellen.

Het programma kopieert sector voor sector naar een andere schijf. Er wordt alles aan
gedaan om beschadigde sectoren daarbij ook mee te nemen. Natuurlijk zal dat niet
altijd in zijn geheel lukken (weg is immers vaak echt weg), maar dat is niet altijd een
probleem. Soms bevat een beschadigde sector helemaal geen belangrijke informatie,
en merk je weinig of niets van het niet gekopieerde gedeelte.
Het resultaat wordt in eerste instantie in een ISO image bestand geplaatst dat via de
meeste brandersoftware op een lege cd of dvd kan worden geplaatst.
Downloads:
www.geocities.com/marsoupilamis/
Bron: De digitale revolutie

Pas als je je programma kant-en-klaar hebt en je laatste geld in het ontwerpen van
advertenties en reclamemateriaal hebt gestoken, zul je constateren dat Microsoft met
een soortgelijk programma op de markt komt.
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Wij zouden graag willen
dat het krioelt van de
muismatten bij Monitor Niel
om eindelijk in het
Guiness Book of Records
te komen.
Wie kan er ons een paar
duizend bezorgen
A.U.B.
één voor één is ook goed
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