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Beste Martijn, er is weer lustrumnieuws!
In deze laatste lustrumnieuwsbrief vragen
we nog één keer je aandacht voor de DVD.

In 2010 viert het Spaarne haar 125 jarig bestaan. Via nieuwsbrieven
als deze houdt de lustrumcommissie u op de hoogte van de

ontwikkelingen. Tussentijds kunt u altijd contact met ons
opnemen via lustrum@hetspaarne.nl

Mis hem niet de lustrum herinnerings DVD! En tips en trucs om
nog meer uit je DVD te halen.
Het lustrumjaar loopt tegen het einde. Alle activiteiten zijn geweest maar
je kunt nog steeds van het lustrum (na)genieten met de herinnerings
DVD.

Op het moment van het persen van de DVD lagen de lustrumactiviteiten
nog in de toekomst. Inmiddels staan van de lustrumactiviteiten de
fotoreportages online en zijn deze via de DVD te bewonderen. Uiteraard
moet je hiervoor een verbinding hebben met het internet, zoals ook voor
het onderdeel Mozaïek.

Lustrumactiviteiten
Waar kun je de lustrumactiviteiten vinden op je DVD? In de menu-groep
"activiteiten online", aan de linkerkant zichtbaar na het aanklikken van
het horizontale menu-onderdeel "Selectie media...Lustrumactiviteiten".
Mozaïek
Ook willen we je attenderen op het kunnen bestellen van je foto op het
mozaïek. Die foto is gratis en alleen via de DVD te bestellen, dus niet via
de DEMO website www.spaarne125jaar.nl .

Vind je de DVD te traag? Dan hier een tip hou hij sneller kan
werken.
De DVD op een windows pc (dus niet op een MAC) start automatisch. Maar de herinneringssite werk sneller vanaf de
harde schijf dan vanaf de DVD. Dit kun je doen door de gehele inhoud naar een map op de harde schijf te kopiëren.
De inhoud wordt dan gestart door te dubbelklikken op het bestand "index1.html". Als je in de windows Verkenner
met de rechtermuisknop klikt op dat bestand wordt een menu zichtbaar waarin je een snelkoppeling naar het
bureaublad kunt maken. Kies daartoe: "kopiëren naar.....bureaublad (snelkoppeling maken). Als je problemen hebt
met de DVD dan kun je ondergetekende altijd bellen of mailen.

Nog geen DVD?
De DVD is voor 14,95 euro te bestellen via de website en in ´het winkeltje´ op zaterdagochtend.

Heel veel plezier met uw aanschaf,
namens de commissie Herinnerings DVD
Koos Kooren

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de lustrumcommissie van Het Spaarne. Vragen naar aanleiding van de inhoud kun je stellen via
lustrum@hetspaarne.nl De verspreiding is gedaan door het ledensecretariaat. Heb je de nieuwsbrief niet op het gewenste emailadres ontvangen,
neem dan contact op met ledensecretaris@hetspaarne.nl
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