Millingen aan de Rijn

Vervolg van pagina 2
biedt de meeste mogelijkheden. Vooral voor zwaar gebruik (zoals videobewerking, ontwerpen of het
spelen van de nieuwste games) is een pc aan te raden. Gebruik je de computer vooral om veel te
typen of wil je gelijktijdig veel programma’s gebruiken (bijvoorbeeld muziek afspelen én foto’s bewerken)? Ook dan is een pc de beste keuze. Apple heeft zijn eigen pc: de iMac. Deze is duurder, maar
erg stabiel in het gebruik. Bovendien staat de iMac bekend om zijn hoge videokwaliteit. Voor games
spelen is de iMac wat minder geschikt
Laptop: reisgenoot
De laptop of notebook neem je makkelijk overal mee naartoe. Hij is voorzien van een accu, zodat je er
langere tijd zonder stopcontact mee kunt werken. Ook wat zwaardere computertaken kun je er goed
mee uitvoeren. Wel is een laptop met dezelfde specificaties als een pc (hoeveelheid geheugen, type
processor) duurder dan de pc. Updaten van de hardware van een laptop is bijna niet mogelijk: er is
geen ruimte voor
Welk besturingssysteem?
Op de pc en laptop zijn Windows en Apple OS de belangrijkste besturingssystemen. Bij tablets worden Android en iOS (voor de iPad) op dit moment het meest gebruikt. Microsoft probeert met Windows 8 -terrein te winnen. Als je een pc of laptop wilt combineren met een tablet, kun je het best kiezen voor één systeem. Je kunt dan bijvoorbeeld heel makkelijk gegevens uitwisselen tussen beide
apparaten. Hoewel de fans van Apple vinden dat ‘hun’ besturingssysteem het makkelijkst te gebruiken
en het best is, zijn de drie genoemde systemen steeds meer naar elkaar toe gegroeid en op elkaar
gaan lijken. Apple biedt het meest stabiele besturingssysteem, maar ook de duurste apparatuur. Windows 8 voor de pc biedt de meeste programma’s, maar voor de tablet is er op dit moment nog maar
een beperkt aantal apps beschikbaar.

Wij ontvangen van de onderstaande bedrijven donaties:
A.B.V. Haukes Inspectiediensten B.V., Van Lyndenstraat 19a, Milligen aan de Rijn.

Burgers Makelaardij o.g. en Assurantiën, Leuth.
Fysiotherapie Millingen e.o.,B.N.M. Jongerius, Rustenburg 16 Millingen aan de Rijn.

TEM Tankstation, Heerbaan 268a, Millingen aan de Rijn.

Hotel Millings Centrum, Heerbaan 186, Millingen aan de Rijn.
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Voor en door de leden

Ontbijtbuffet
Op zondag 9 juni is er een ontbijtbuffet in de Gelderse Poort vanaf
10.00 t/m 12.00 uur als U wilt, dan kunt U daar aan deelnemen, de
kosten bedragen voor de leden € 7.50.
Inschrijfformulieren inleveren tot uiterlijk maandag 3 juni 2013.
********************************************************

Vooraankondiging Dansmiddag

Zondag 4 augustus organiseert KBO een
50+ dansmiddag voor iedereen die 50+ is
in ”Hotel Millings Centrum
m.m.v. duo De Meziek
Van 14:00 tot 17:00
Zaal open 13:30
Entree incl. gratis hapjes en drankjes
Entree KBO leden € 9,50
Entree niet KBO leden € 14,50
Voor alle 50+ers, dus ook voor niet KBO leden
Aanmelden bij Leida Willemsen
Prinses Beatrix straat 38 Tel.: 431591
**********************************************************************************

Jeu de boules

Wil je nader kennis maken met deze sport, kom dan eens langs op de
banen aan de Brahmsstraat met vrienden, familie of kennissen en speel
een partijtje mee.
Eventueel onder het genot van koffie/thee dit kost maar €0,50.
Elke dinsdagmiddag van 14:00 tot 16:30uur bij goed weer.
Tot ziens op de baan, de spelers wachten op u.

Activiteitenrooster
Elke maandag en donderdagmiddag van 13.30 tot 17:00 uur Inloopmiddag in de
Bijenkorf met rummikub, kaarten, biljarten, darten, gezellig bijeen zijn en een kleine
bingo.
Elke dinsdagochtend Nordic Walking van 10.00 uur tot 11.30 uur vanaf de Gelderse
Poort. Tijdens de winter periode Van 13:00 uur tot 14:30
Elke dinsdagmiddag van 14:00 tot 16:30uur (bij goed weer) Jeu de Boules op de banen
in de Brahmsstraat. Er kunnen nog spelers bij en de regels zijn zeer eenvoudig.
Elke woensdagochtend Volksdansen en Line dancing van 10.00 uur tot 11.30 uur in
de Bijenkorf. Er kunnen nog dansers bij.
Elke donderdag ochtend van 9:15 uur tot 10.15 uur Seniorengym in de sporthal.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Kom gerust eens kijken.
Elke vrijdagmiddag Koersballen van 13.30 uur tot 16:00 uur in de Bijenkorf. Kom eens
kijken.
Eerste woensdag van de maand Grote Bingo om 20.00 uur in Hotel Millings Centrum.
***************************************************************************************************************************** ******************************************************************************************************************************** ***********************

Pc, laptop, tablet: er zijn verschillende typen computers voor dagelijks gebruik.
Maar welke is het best voor wat je ermee wilt doen? Een ovezicht.uw
Nog niet zo lang geleden had je weinig keus als je een computer wilde. Er waren twee
smaken: de pc en de laptop. De laatste was behoorlijk prijzig. Inmiddels zijn er heel wat
meer mogelijkheden die binnen het budget vallen. De pc is nog steeds populair, maar
wordt aan alle kanten gepasseerd door kleinere, handzame computers.
best?Tablet: handzaam en slim
Hun populariteit hebben tablets vooral te danken aan hun bescheiden formaat en de
makkelijke bediening. Een tablet kan in de hand worden gebruikt. Hij is zo groot als een
fikse envelop en weegt weinig. Een tablet is ook zonder stopcontact urenlang te gebruiken. De bediening is door de slimme besturingssoftware een stuk eenvoudiger dan bij
pc’s en laptops, en je kunt kiezen uit een enorm aantal apps (applicaties). Een tablet is
niet bedoeld voor zware computertaken; daarvoor is de processor niet snel genoeg. Wel
kun je hem prima gebruiken voor internetten, e-mailen, lezen, muziek luisteren, videoen tv-programma’s kijken en (eenvoudige) games spelen. Voor €100 tot €200 kun je al
een aardige tablet krijgen. Een kwaliteitstablet zoals een iPad is te koop vanaf €400.
Pc: krachtpatser
De pc is juist een zwaar en groot apparaat; je verplaatst hem niet zomaar even. Met z’n
grote toetsenbord en forse beeldscherm heb je geen last van gepriegel, dus maak je
minder fouten. De computerkast biedt meer dan genoeg ruimte voor het ‘brein’, de hardware. Het is daardoor eenvoudig de computer te upgraden en bijvoorbeeld te voorzien
van extra geheugen of een tweede harde schijf. De pc is veruit de snelste computer en
biedt de meeste mogelijkheden. Leesverder op de achterpagina

Vaste rubriek
Voorzitter: Leida Willemsen, tel: 0481 431591
Secretaris, Dolf Lankheet tel.:privé 432789 of 06 10 84 22 81
Secretariaat: Gengske 10, 6566 WB Millingen aan de Rijn, tel:0481-433745
Internet www.kbomillingen.nl – email: secretaris@kbomillingen.nl
Penningmeester: Jo Willemsen, tel: 0481 431591.
Als er iemand ziek is of weer beter, kunt u dit doorgeven aan Ida Janssen
leidster bezoekgroep KBO 0481-431955. U kunt haar ook bellen voor een
praatje
Mutaties en verhuizingen zo spoedig mogelijk door geven aan de
secretaris, email: secretaris@kbomillingen.nl tel.: 06 10 84 22 81

***********************************
Maand menu bij grand café “de TAVERNE”
*
Maand menu juni
groentesoep
Varkenshaas roomsaus
Frites en salade
IJsje of koffie
€ 17,00
*
Op vertoon van uw KBO pasje krijgt u 10 % korting als u eten van de
kaart kiest. U kunt ook het senioren menu nemen dit is voordeliger.

Bij het bestellen even vermelden dat u KBO lid bent.
Gaarne reserveren.
Reservering: - 0481 - 431212 of 06 - 14 29 71 42

