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Zaterdag 9 juni van 9u30 tot 11u30
Ontmoe ngscentrum Bossuytlaan 24

KWB
Smartcafé

Met je smartphone kan je van alles zegt men, maar het is toch
handig als iemand het eens voor toont. En dat doen we dan ook in
onze “SMARTCAFÉ”. In ons café leren we elkaar werken met een smartphone en/of tablet.
Iedereen kan er vragen stellen of zelf een leuke app voorstellen. Uiteraard kan je er ook
een tas koﬃe, en kom soep of iets anders drinken.
We stellen op elk smartcafé een aantal leuke apps voor en geven een aantal Fps om ook
“smart” te werken. Maar in ons smartcafé tonen we vooral welke apps we zelf leuk vinden
en willen die graag met jullie delen. Onze speciale aandacht gaat deze keer naar foto’s. Zo
kan je de foto’s die je maakt met je smartphone bekijken op uw pc, of meteen doormailen.
Je kan ze ook delen of tonen op je tv en nog veel meer.
We zullen het niet alleen tonen, we zeIen je meteen op weg.

17 juni BBQ
Deuren open om 11u30
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om met een traiteur te werken

Menu:
Beenham op de BBQ à volonté met
• Ruime keuze aan saladbar.
• Koude pasta salades.
• Koude aardappelen
• Gebakken krielaardappelen
• Koude sauzen
• Warme peper- en archiducsaus

Naar goede gewoonte is er een aperi ef met hapjes en een dessert inbegrepen
Jou bijdrage in de kosten is 20 € per volwassene.
Kinderen jonger dan 12 krijgen frietjes met o.a. een bbq-worstje aangeboden. Ook een drankje
vooraf en een ijsje nadien is begrepen in de prijs van 5 €
Inschrijven t.e.m. 9 juni (smartcafé) via de website en vooraf betalen is verplicht . Wie geen
internet hee1 kan zich inschrijven bij De Soete Patrick en het bedrag overmaken op
rekening BE45 7380 1442 0989 van KWB Sint-Kristoﬀel met vermelding van naam en aantal
deelnemende volwassenen en kinderen.
Ook nu weer is het aantal deelnemers beperkt tot 50 personen. Snel inschrijven dus.

Vrijdag 29 juni
om 20 u
ONDERWERP:

NAS

Secretariaat: D’Helft Pierre
Oude Burg 16 bus1 8000 Brugge

E-mail : gverrecas@gmail.com

Eerstvolgende
samenkomst

Network-a ached storage, vaak afgekort tot het acroniem NAS, is
een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is en gebruik maakt
van het TCP/IP-protocol voor dataoverdracht. NAS-apparaten zijn in
feite volwaardige ﬁleservers.
Bij NAS wordt het bestandssysteem beheerd vanuit het NAS-systeem
zelf. Een NAS voor thuisgebruik hee) ruimte voor één, twee of
vier harde schijven. Met twee of meer schijven is RAID mogelijk.
In eenvoudige taal betekent dit dat je een externe harde schijf kan aansluiten op je
thuisnetwerk en dat je er vanop alle aangesloten toestellen mee kan lezen en/of schrijven. We tonen enkele voorbeelden en maken een proefopstelling.
Bezi ers van een laptop krijgen de mogelijkheid om jdens de vrijdagavondsessies
hun toestel mee te brengen. Zo kunnen kleine problemen ter plaatse opgelost worden.
We dringen er wel op aan het toestel niet voor de pauze op te stellen.

Werkgroep Arduino
De werkgroep arduino komt de eerste keer samen op woensdag 13 juni om
19u30 in het OC Sint-Kristoﬀel om 19u30.
We starten met wat uitleg over de Arduino en de mogelijke
“uitbreidingen”. Na een overzicht van wat anderen ermee gemaakt hebben, kiezen we zelf een projectje dat we samen willen uitwerken. Coördinator van deze doe-groep is Marcel Ingelbrecht. Wie wenst deel te nemen of meer info
wenst kan dit doen door een mailtje te sturen
naar marcel.ingelbrecht@telenet.be
Bekijk ook eens dit ﬁlmpje op YouTube: hIps://www.youtube.com/watch?v=39YUvCqxPSs

AGENDA

Dinsdag
Zondag
Vrijdag

4 sept Start badminton (na zomerverlof)
9 sept Open monumentendag - fietstocht
28 sept PC-Club Ledenvergadering

Pluspunt, het jaarprogramma en andere info over onze afdeling kan je ook vinden op onze
Website :

www.kwbsintkristoffel.be

Voor vragen of info, stuur een mailtje naar info@kwbsintkristoffel.be

