HCC
De Hobby Computer Club is een landelijke vereniging van enthousiaste computerliefhebbers en is in 1977 opgericht. De vereniging heeft
als doel het ondersteunen van elkaar bij het gebruik van de computer.
Begin 2015 heeft de HCC ongeveer 58.000 leden, verdeeld over 25
regio's en 31 interessegroepen.
HCC!ZOB
HCC!Zo-Brabant is één van de afdelingen van de HCC met zo'n 3.300
leden in de Zuidoost-Brabant. De activiteiten van de afdeling vinden
momenteel plaats op 3 locaties, twee in Eindhoven, één in Helmond.
1.
2.
3.
4.

Wijkcentrum 't Slot, Kastelenplein 167, 5653LX, Eindhoven
Gemeenschapshuis De Ronde, Tongelresestraat 146, 5613
DP, Eindhoven
Wijkhuis/Brede school Westwijzer, Cortenbachstraat 70,
5707 TJ, Helmond

Activiteiten
HCC!ZOB ontplooit verschillende activiteiten. Er zijn 9 werk-groepen
met ieder hun eigen bezigheden, er is in Eindhoven een maandelijkse
inloop en er worden lezingen gehouden. Hieronder vindt u nadere
informatie. De meeste activiteiten zijn ook toegankelijk voor nietleden.
De werkgroepen
Binnen de HCC!ZOB zijn momenteel 9 werkgroepen actief. Soms valt
een groep weg, soms komt er een bij. Alles valt en staat met actieve
leden. Niet alle groepen zijn actief in Eindhoev èn in Helmond.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beginners/SeniorenAcademie
Beeldbewerking/Fotokring
Linux
Videobewerken
Flightsimulation
Computerborduren
Helpdesk
Midi
Hardware

Beginners/SeniorenAcademie
De werkgroep Beginners/SeniorenAcademie organiseert maandelijks
een lezing/workshop over computergebruik. Deze wordt 2 keer
gehouden. Op de dinsdagochtend in de Ronde in Eindhoven en op de
donderdagochtend in de Westwijzer in Helmond.

Beeldbewerking/Fotokring
De werkgroep Beeldbewerking houdt zich bezig met het geven van
lezingen, workshops en cursussen over diverse beeldbewerkingsprogramma's.
De Fotokring Helmond heeft zich meer toegelegd op het gebruik van
het programma Adobe Photoshop Elements en de praktijk van het
digitaal fotograferen. Zij komen elke 3de donderdagavond van de
maand bij elkaar in de Westwijzer in Helmond.
Linux
De Linux werkgroep heeft de actiefavond de 4e woensdag van de
maand in Eindhoven. De leden wisselen onderling hun
kennis en ervaring uit en beantwoorden daar vragen van bezoekers.
Bij gelegenheid organiseert de werkgroep nog meer activiteiten. Meer
informatie vindt u op
•
•
•

http://www.dse.nl/~linuxhcc
www.computertips.be
https://sites.google.com/site/computertip/

Videobewerken
De videokring Helmond komt bijeen op de 2de donderdagavond van
de maand. Men richt men zich ook op de beginnende gebruiker en er
is een breed pakket aan kennis beschikbaar van Adobe Premiere
Element, Pinnacle Studio, Magix en Cyberlink Power Director.
Flightsimulation
De werkgroep Touch & Go is een groep van leden van HCC!ZOB voor
alle leeftijden die eenmaal per maand in Eindhoven gezellig samen in
een netwerk met elkaar vliegen, een z.g. zwetsavond hebben en een
cursus Piloot. Met Microsoft Flight Simulator ziet dat er verbluffend
ècht uit. We vliegen dan met diverse type vliegtuigen en afstanden.
Computerborduren
De werkgroep Computerborduren organiseert in Eindhoven iedere
2de donderdag en in Helmond iedere 4de dinsdag van de maand een
bijeenkomst voor en door leden.
Een aantal keren per jaar is er een workshop waarbij aan de hand van
een praktisch voorbeeld een techniek op de borduurmachine wordt
gedemonstreerd.
Helpdesk
Voor computerproblemen kunt u iedere dinsdagmiddag van 13 tot
16 uur terecht in Buurthuis de Ronde in Eindhoven. Ook vragen over
diverse programma’s en reparaties zijn welkom. De helpdesk is een
samenwerking met de PTTC.

Midi
De werkgroep Midi stelt zich ten doel om gezellig samen muziek
maken met de computer, onderling kennis en ervaring uit te wisselen,
geïnteresseerden hierover te informeren en zo mogelijk proberen te
helpen. Dit werkt het best als u uw vraag of probleem vooraf
aanmeldt via midi@dse.nl en op de inloopmiddag uw apparatuur
meeneemt.
Hardware
De werkgroep Hardware is actief bij de maandelijkse inloopmiddag in
‘t Slot en elke dinsdag in de Ronde. Heeft u vragen over uw hardware
of heeft u advies nodig over de aanschaf van apparatuur, dan zijn zij
het aanspreekpunt. Neemt u gerust uw apparatuur mee, sleutelen is
hun hobby. Voor eventuele onderdelen moet u zelf zorgen, maar u
krijgt altijd een goed advies.
Inloop
Elke 3de zaterdagmiddag is er in 'Slot in Eindhoven een inloop.
Verschillende werkgroepen zijn dan actief. Op de leestafel vindt u een
ruim aanbod aan computertijdschriften. Iedereen met belangstelling
is welkom, ook niet-leden. Met ingang van maart 2014 zal er ook een
inloop komen in de Westwijzer in Helmond. Gaat u naar onze website
www.hcczob.nl.
Inmiddels wordt twee keer per jaar in Helmond een Open Dag
georganiseerd. Ook daar presenteren de werkgroepen zich is is er
steeds een interessante lezing of demonstratie.
Nieuwsbrief
De elektronische nieuwsbrief wordt gratis via internet verstuurd naar
alle leden. Ook niet-leden kunnen zich abonneren. Raadpleeg
www.hcczob.nl. Hier leest u het laatste nieuws en alle relevant
informatie.
Website
Op de site van HCC!ZOB vindt u steeds al het nieuws en informatie.
Ga naar www.hcczob.nl
Jaarplan 2015
Op de achterkant vindt u het jaarplan van 2015. Hier is vermeld
wanneer en waar de activiteiten plaatsvinden.

