DAG-overzicht
3D Videotheater:
Wie kent niet de TV serie Planet
Earth en de adembenemende
natuurfilm de nieuwe wildernis,
onze natuurexperts Jan v.d. Heijden
en Gerrit van Eenbergen laten zien
dat het nog veel mooier kan, en laten
natuuropnames zien in 3D, waarin de
natuur als het ware op je af komt op
een enorm 3D scherm, kom kijken
en laat je verrassen, de moeite waard!

Jan v.d. Heijden en Gerrit v. Eenbergen
zijn al jaren druk in de weer met het op
zijn mooist vastleggen van de natuur, zelfs
in macro en 3D, kom kijken wat zij laten
zien, en zie meteen ook wat ze allemaal
technisch verzinnen om dit te realiseren,
het zal je verbazen, 3D brillen zijn
aanwezig, zij gebruiken dezelfde techniek
als die je kent van in de bioscoop.

Voor meer informatie: man-bijt-hond (Waar Gerrit in te zien is) en natuurkanaal op facebook

3D Printen:
3d-printen is in opkomst: een printer koop je
tegenwoordig al voor ongeveer € 500,-.
Maar wat kun je er mee? En hoe doe je dat?
Onze experts op het gebied van 3D printen
praten je helemaal bij.
Je kunt er terecht met vragen over alles wat
met 3d-techniek te maken heeft: 3d-printers,
ontwerpen in 3d (voor je 3d-printer, maar
ook bijvoorbeeld om je tuin in te richten of
om meubels te ontwerpen) en alles wat er mee samenhangt. Laat je verbazen door de
mogelijkheden van deze nieuwe consumenten-techniek!
Voor meer informatie kijk je op 3d.hcc.nl.

DAG-overzicht
Apple:
Uiteraard zijn de gedreven mensen
van de Apple interessegroep ook
aanwezig, en laten we eerlijk zijn,
het is wat duurder, maar ontzettend
mooi, degelijk, en heel gemakkelijk
in het gebruik, maar uiteraard ken je
niet alle facetten van dit mooie spul,
kom daarom ook even langs op de
Apple stand bij Bert en Frits, en je
wordt zeker wijzer!
Gratis iPhone & iPad tiplijst
Je kunt ook elke maand een iPhone & iPad tiplijst ontvangen via apple.hcc.nl
Er zijn ook 2 lezingen over de nieuwste Apple hardware en software!
Voor meer informatie kijk je op: www.hcc.nl/apple

Drones:
Maak kennis met de wereld van
boven met een zelf bestuurde drone.
Vliegen met drones is een leuke
hobby. Maar het is nog niet zo
eenvoudig om een drone echt goed
te besturen.
Bij HCC!ddrones leer je (beter)
vliegen met een drone!
Met de nieuwere grotere
hobbydrones die uitgerust zijn met
GPS-stabilisatie is vliegen al
gemakkelijker geworden. Voor de echt goede bestuurders is daarmee de racedrone
een nieuwe uitdaging. Maar ook met de kleine hobbydrones is veel plezier te
beleven. Om meer te leren over drones, de besturing, de mogelijkheden voor
fotografie of informatie over de regelgeving kun je terecht bij HCC!drones, je kan
ook proberen een stukje zelf te vliegen..
Voor meer informatie kijk je op: www.drones.hcc.nl

DAG-overzicht
Computer borduren:
Over creatief gesproken, wat vroeger met de
hand moest gebeuren gaat nu heel wat
gemakkelijker, met speciale
borduurmachines die aangestuurd worden
door een gewone computer, dat geeft
misschien wat minder voldoening dan met
de hand, maar de mogelijkheden zijn bijna
onbegrensd, Kom eens kijken bij Arie en
Sonja op de Computerborduurstand, grote
kans dat je denkt, dat wil ik ook wel.
Wat er allemaal voor nodig is dat kom je te
weten op hun stand, hoe het werkt kan je in
levende lijve aanschouwen!
Kijk voor info op: https://zo-brabant.hcc.nl/werkgroepen/computerborduren.html

Flightsimulation:
Vindt je Drones toch een te wat grote uitdaging,
en ben je liever direct met je PC of laptop bezig,
vliegen kan ook met de computer, over
landschappen die bekend of onbekend zijn, en
zelfs het vliegen in groepen behoort tot de
mogelijkheden bij hcc! Zuid-oost brabant, op
deze dag leggen Frits en zijn collega’s alles uit
over flightsimulation, je krijgt ook nog zelf de
kans om even te vliegen, wat houdt je tegen,
voor je het weet ben je verslaafd… (op een
goede manier dan toch).
Kijk voor info op: https://zo-brabant.hcc.nl/werkgroepen/flight-simulation.html

Fotobewerking:
De meest mensen maken wel foto’s, want iedereen
heeft tegenwoordig een camera op zak, in de vorm
van zijn GSM, maar wat doe je met doe foto’s, en
hoe maak je ze nog mooier, en daarna wat is de
beste manier om ze op te slaan, en te verwerken in
een presentatie, onze fotografie experts laten zien
hoe dit aan te pakken, en hoe sommige foto
bewerkings pakketten werken, en dat hoeft niet
moeilijk te zijn, doe meer met je froto’s.

Kijk voor info op: https://zo-brabant.hcc.nl/werkgroepen/beeldbewerking.html

DAG-overzicht
Genealogie:
Een van de meest bekeken programma’s op televisie
van de afgelopen maanden is Onbekend
verleden, een programma waarin bekende
Nederlanders op zoek gaan naar hun
familiegeschiedenis, met soms heel verrassende
uitkomsten, dit soort onderzoek heet Genealogie,
misschien wil je zelf ook wel weten wie je
voorouders zijn of hoe je stamboom eruit ziet, dan is
dit de gelegenheid om eens na te vragen, hoe dit
aan te pakken, door de Computer is dit wat
makkelijker te realiseren, laat je informeren over de
programma’s .
Voor meer info, kijk op: https://genealogie.hcc.nl//

Hcc!-Testbank:

Over experts gesproken, dit zijn de echte die-hards, in het ondersteunen en testen van
hardware voor hcc! leden, op beurzen, maar ook op deze dag, zij slaan de handen ineen met
de technische experts van Staples, om u nog beter van dienst te kunnen zijn, heb je
problemen met je Laptop of PC kom eens langs grote kans dat we je kunnen helpen.
Voor meer info kijk op: https://zo-brabant.hcc.nl/werkgroepen/hardware-testbank.html

Muziek:
Wat al enige jaren geldt als vaststaand feit “als er
maar muziek in zit”, ofwel wat kan je allemaal doen
met muziek op je PC, en hoe werkt MiDI etc, maar
ook een keyboard is tegenwoordig ook een soort
van mini-computer, dus kom een kijken, maar
vooral luisteren wat deze prachtige techniek
allemaal voort kan brengen, je geloofd je oren en
ogen niet!
Voor meer info, kijk op: https://zo-brabant.hcc.nl/werkgroepen/midi.html

DAG-overzicht
Linux:
De meeste mensen gebruiken Windows, ja dat weten we
nu wel, maar de echte experts verdiepen zich in een
besturings syteem wat misschien meer werk vergt, maar
ontzettend veilig is en ook nog eens helemaal gratis, kom
kijken bij onze experts, iets voor jou?, als je goed oplet
zou dat weleens kunnen zijn, ben je voor het leven een
Linux fan.
Het is verrassend te zien hoeveel dit besturings syteem
lijkt op de Windows omgeving, dus het overstappen hoeft
helemaal geen probleem te zijn, en zoals gezegd stukken
veiliger.
Voor meer info, kijk op: https://zo-brabant.hcc.nl/werkgroepen/linux.html

SeniorenAcademie:
De maatschappij digitaliseert steeds
meer, maar voor veel senioren is het niet
eenvoudig daarmee om te gaan.
De vrijwilligers van de SeniorenAcademie
interessegroep willen senioren bij
startersproblemen helpen met gerichte
informatie en trainingen. Ook degenen
die al enigszins vertrouwd zijn met
automatisering kunnen worden geholpen
hun kennis uit te breiden.
Voor meer info kijk op: https://seniorenacademie.hcc.nl/

Videobewerken:
Wat geldt voor Fotograferen, geldt natuurlijk ook voor
Video, want heel veel GSM’s maken tegenwoordig
verrassend goede filmpjes, en ook hier geldt weer, wat
doe je er mee, wat heb je nodig aan programmatuur,
en hoe ziet een goede video bewerkings PC eruit.
Op al deze vragen gaan onze Video bewerkers met je
aan de slag, om je beslagen ten ijs te laten komen, en
met veel plezier je mooie video opnames te laten zien
aan iedereen.
Op deze dag demonstraties en uitleg over de gangbare Video pakketten van Adobe, Magix
en Cyberlink, van Cyberlink zelf is ook een Demoteam aanwezig om al je vragen te
beantwoorden, is filmen je ding, dan is dit de dag om eens te komen kijken.
Voor meer info, kijk op: https://zo-brabant.hcc.nl/werkgroepen/videobewerking.html

DAG-overzicht
Windows:
Ieder half jaar komt er een nieuwe
versie van Windows 10, en is het
belangrijk om weer eens bijgepraat te
worden over wat er nieuw is en waar je
rekening mee moet houden om Windows
goed te gebruiken,en wat er allemaal
kan met Windows 10, of misschien
problemen op te lossen die je nu hebt.
niet alleen Windows 10, ook de
gebruikers van Windows 7 en Windows 8
laten we niet in de kou staan!
Windows 10 ondersteunt nu ook standaard en
de nieuwe Videonorm HDR10, die inmiddels al
ingeburgerd raakt op de nieuwe TV’s nu laten
we deze norm zien op een LG HDR10 Monitor
prachtig plaatje, videobewerken wordt mogelijk
met HDR10 beelden kom het eens bekijken.
Voor de laatste versie laten we Virtual Reality
zien, in de vorm van VR brillen i.c.m. Windows
10, Kijk rond in de wereld van 360 graden video
en zie wat mogelijk is met deze techniek, je zult
verbaasd staan hoever we al zijn.
Voor meer info, kijk op: https://windows.hcc.nl/

Staples Winkel:

We zijn oprecht trots dat Staples weer enthousiast met de hcc! dit avontuur aangaat, en
eerlijk gezegd, een winkel met meer klantondersteuning is moeilijk te vinden, de service
achteraf is perfekt, en iedereen kan gewoon online bestellen, het laten bezorgen, of afhalen,
hcc!-ers vinden hier waarschijnlijk wel iets voor hun gading, want computer spullen genoeg!
Kijk eens op: https://www.staples.nl/ , Adres is: Ekkersrijt 7101, 5692HD, Son en Breugel

