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QCC VERRIJST! 

QCC – De Begin Jaren 



 Introductie 

Na 25 jaar zou de Computer Club 
Medical Systems eigenlijk geen 
introductie meer behoeven.  

Opgericht in 1986 en met meer dan 
2000 leden in de afgelopen jaren, 
is CCMS uitgegroeid naar een club 
waar je computer hobby volop kan 
worden beoefend. 

Deze week zijn tal van activiteiten 
om ons 25 jarig bestaan te vieren. 

U bent van harte welkom. 

 
Tentoonstelling  
De tentoonstelling blikt terug op 
25 jaar CCMS. Daarbij staan 
enkele zeer oude, nog werkende, 
computers klaar voor een spelletje. 
Of liever WordPerfect 5.2 nog een 
keer opstarten? 

  

Websitegroep 
De websitegroep staat klaar om de 
nieuwe website toe te lichten maar 
ook om Uw vragen over websites 
bouwen te beantwoorden. Elke dag 
wordt de website aangevuld en 
gewijzigd met het laatste nieuws 
over 25 jaar CCMS. 

 

 

Maandag 17 Oktober 
12 -13h. en 15.30-18h in QCC 

Tentoonstelling, Foto-,websitegroep 

- 

Dinsdag 18 Oktober 
16h -18h Kantine QA 

Receptie. Met een hapje en een 
drankje herinneringen aan 25 jaar 
CCMS ophalen. Het allround orkest  
Dubbel Sikx verzorgt de muziek. 

- 

Woensdag 19 Oktober 
12-13h en 15.30-18h in QCC 

Tentoonstelling, Foto, Websitegroep. 

- 

Donderdag 20 Oktober 
12-13h en 15.30-18h in QCC 

Tentoonstelling, Video, Websitegroep,          
Audio. 

- 

Vrijdag 21 Oktober 
12-13h QCC 

Tentoonstelling, Video, Websitegroep, 
Audio. 

 

 

Fotogroep 
De fotogroep heeft enkele demo's 
opgesteld  

Videogroep  
De videogroep wilt U graag iets  
over de video hobby te vertellen. 
Er staan een aantal demo´s klaar: 
Reisroute filmpje maken 
Videobewerkings programma´s 
met enkele leuke (voor)beelden  
Blue Screen demonstratie.  
Overzetten 8mm film op de PC 

Audio groep 
Ook op audio gebied willen we 
het een en ander laten zien. 
bijvoorbeeld Cubase en het 
digitaliseren van LP’s.  

 
Tombola  
Gedurende de week organiseren 
we iedere dag een tombola waar 
de DAGPRIJS wordt getrokken 
uit alle mensen die die dag 
aanwezig waren..  

Op vrijdag vindt de trekking van 
de     HOOFDPRIJS   plaats.  

HOOFDPRIJS: Een nieuwe 
computer ter waarde van 330 
Euro. 
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