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betaal je nog 7,5 €. Je ontvangt alle CCMS-Xplorer nummers van die periode. 
 

 
 

Beste leden, 
 
bangelijk!  Gewoon bangelijk is het allemaal.  Als je eens wist hoe scherp men ons in het oog houdt.  Dat er 
op het werk controle is, daar kan ik nog inkomen.  Je wordt immers door je baas betaald om te werken en 
niet om de ganse dag te surfen. 
Maar dat de controle ook in privé-sfeer gebeurt... waanzinnig! 
Ga maar eens even op het internet.  Alles wordt gelogd: wie je bent, wat je hebt bekeken, wanneer je het 
hebt bekeken, byte voor byte.  ISP's worden zelfs verplicht om alles jarenlang bij te houden.  Gebruik je thuis 
interessante software?  Gegarandeerd dat er spyware tussen zit die alles overbrieven naar de 'thuisbasis'.  
Zelfs 'officiële' software van Microsoft doet er aan mee.  Te pas en te onpas wordt er aan Redmond 
gerapporteerd.  Wie weet wat allemaal... 
Heb je een wireless netwerkje?  Je dacht toch niet dat de signalen door de muren gestopt worden?  Ben je 
zeker dat je buren of die persoon in de auto aan de kant van de straat niet mee in je netwerk zit? 
Ooit van Tempest gehoord?  De stralen die je monitor uitzenden kunnen gewoon opgevangen en opnieuw 
weergegeven worden.  En over Echelon wordt even hard gezwegen, terwijl ze rustig je telefoon- en GSM 
gesprekken afluisteren, het faxverkeer onderscheppen en je e-mail meelezen. 
Heb je een GSM?  Dan weten ze nog eens perfect waar je bent.  Handig als je verdwaalt bent in de bergen, 
maar je hebt toch zo het gevoel dat het oog Gods op je neerkijkt vanuit de hemel. 
Weet je nog de rel die ontstond toen bekend werd dat de Pentium III een uniek identificatienummer aan 
boord had?  Wacht maar eens tot de Trusted Platform Module en Palladium hun intrede gaan doen.  Dat is 
gewoon de digitale versie van de Apocalyps!  'Om onze PC veilig te maken', zegt men dan.  'Totale controle en 
macht', bedoelen ze! 
Ik kruip in mijn bed en trek de dekens over mijn hoofd.  Dan vinden ze me misschien niet... 
 
Uw voorzitter, 
Michel Gielens 

mailto:m.gielens@pi.be
mailto:nick@yucom.be
mailto:r.devroe@skynet.be
mailto:ccms-xplorer@pi.be
http://ccms.catsanddogs.com/
mailto:m.gielens@pi.be
mailto:ccms-xplorer@pi.be
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Samar Media station 
Het exemplaar dat wij te zien kregen, was een pre-
productiemodel, maar het gebruiksgemak van dit kleine 
apparaatje (een vierkant doosje van ongeveer 15 x 15 cm) 
verbaasde ons onmiddellijk. 
De fabrikant zelf ziet dit doosje als een set-top-box om in 
familiaal verband foto’s en zelfs films te bekijken, wij zagen het 
eerder als een zeer handig toestel om in combinatie met een 

projector lezingen en presentaties te ondersteunen. Vooraan zijn er slots voor alle gangbare 
geheugenkaartjes (CF/Microdrive/SD/Smartmedia/Memory Stick), achteraan zijn er naast een 
gewone VGA en een S-Video aansluiting ook nog aparte RGB stekkers voorzien.  
Alle multimediabestanden kunnen direct afgespeeld worden zonder dat er een extra computer voor 
nodig is. Foto’s kunnen zelfs gezoomd en gedraaid worden.  
 
Zoals reeds vermeld, is het toestel nog niet op de markt, maar de fabrikant verwacht een straatprijs 
rond de 150 Euro, wat volgens ons echt een koopje is. 
www.samar.com.tw 
http://teweb.samar.com.tw/products/e_AMS-0010.htm 
 
Trapezia Multi-Screen computer 

De Trapezia stand was zonder meer 
indrukwekkend. Iedereen weet ondertussen al 
wel dat je op een PC meerdere monitoren kan 
aansluiten. Iedereen heeft ook al wel eens 
geïntegreerde LCD-systemen gezien zoals vb. 
ook Nerio maakt. Het was dus slechts een 
kwestie van tijd voor iemand eraan zou denken 
om een geïntegreerd model te bouwen, voorzien 
van meerdere schermen. Trapezia heeft 
toestellen met 2, 3, 4 en zelfs 5 schermen.  
Bruikbaar voor echte die-hard gamers die hun 
scherm kunnen spreiden over de gehele 
oppervlakte, maar zeker ook bruikbaar voor het 
thuiskantoor : communicatieprogramma’s zoals 
Winfax en Outlook altijd binnen oogbereik op 

het eerste scherm, je werkapplicatie ( vb. Word ) op het middelste scherm en in het geval van 
software met een overvloed aan werkbalken ( vb. Photoshop ) schuif je die gewoon door naar een 
derde scherm.  
 
Voor de duurdere modellen mag je toch rekenen op prijzen rond de 6000 euro, maar de goedkoopste 
uitvoeringen liggen nog net in het bereik van de echte freaks. Hopelijk spoedig ook in België te 
verkrijgen ! 
http://www.umdigital.com/ 

Geert Conard Ã 

http://www.samar.com.tw/
http://teweb.samar.com.tw/products/e_AMS-0010.htm
http://www.umdigital.com/
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Hallo allemaal, 
Ik weet dat het al een tijdje geleden is dat jullie mij mochten verblijden door iets van mijn pen te 
lezen, maar het is niet steeds zo voor de hand liggend om een onderwerp te vinden waarmee ik jullie 
zou kunnen boeien. 
Daarom heb ik iets bedacht om jullie te betrekken met de artikels in het tijdschriftje. 
Ik had gehoopt om een chatbox-ke op te richten, met deskundige hulp natuurlijk, wat ook is gelukt 
trouwens, maar eerlijk gezegd heeft het niet het verwachtte succes. 
Het idee om zoiets te beginnen, komt uit de roep om meer contact te leggen tussen ons, de leden 
onderling. Want ik ben ervan overtuigd dat we samen iets voor mekaar kunnen betekenen, de ene 
wat meer voor de andere maar toch…. 
Ik heb niet de allures om te beweren dat ik jullie ga kunnen helpen met een probleem waar jullie 
mee worstelen, maar misschien kan ik jullie steunen op een andere manier. 
In ieder geval, nu dacht ik aan een rubriek waar iemand een probleem stelt waar hij of zij op dit 
moment mee worstelt, en dat we allemaal samen proberen een goeie oplossing te vinden. 
Omdat het op onze chatbox nog een beetje stroef verloopt, is het ccms blaadje waarschijnlijk het 
ideale medium. 
Ik hoop dat jullie dit idee ook een goed initiatief vinden. Persoonlijk hoop ik dat dit toch nog uitgroeit 
tot een volwaardig chat-forum of zelfs een soort van nieuwsbrief van ccms. 
Ik als beginnelingske weet dat velen zoals ik dit op prijs zullen stellen, hopelijk doet ook dit de 
aarzeling om lid te worden van onze groep helemaal verdwijnen. Om het voorbeeld te geven zal ik 
jullie mijn nieuwe uitdaging verklappen: heel graag zou ik een “homepage” ineen steken. 
Ik heb al gezien via de ledenlijst dat er onder ons echte artiesten zijn, samen met hun als inspiratie 
ga ik het ook eens wagen. Dus de volgende meetings ga ik jullie bestoken met allerlei praktische 
vragen en probleemstellingen. Ik reken op jullie geduld. 
Voilà, hopelijk slaat dit concept beter aan en groeit het uit tot een veel gebruikte vraagbaak aan de 
ene kant en een super helpdesk aan de andere kant. 
Als m’n page af geraakt, nodig ik jullie allemaal uit om eens een kijkje te komen nemen en dan 
drinken we samen een pint op de volgende meeting. Van harte bedankt om te lezen enne…santé!!!  
Skoebidoo. 

 Roy Vandermeeren Ã 
 

 
 

Tja, ’t schijnt dat het niveau van mijn artikeltjes wat te hoog is en dat de meeste mensen niet weten 
waarover dat het gaat... Ik zal deze keer mijn best eens doen om iets simpels te schrijven. 
 
Een goede maand geleden is er op de CCMS website een chatbox bijgekomen. Als je de titel gelezen 
hebt, kon je wel zoiets vermoeden. Nu is chatten blijkbaar dan toch niet zo simpel volgens sommige 
mensen. Vandaar deze handleiding, zodat ook zij uit de voeten kunnen. 
 
Wat hebben we allemaal nodig om te kunnen chatten? 
1. Een computer met grafisch (= waar je prentjes kunt op afbeelden) beeldscherm en een 

toetsenbord om op te tikken. Je dacht toch niet dat je echt tegen de computer ging babbelen 
zeker? Je kunt dat wel proberen, maar er gaat niet veel reactie zijn. Een computermuis kan ook 
handig zijn om dat pijltje op het scherm te laten bewegen.  

2. Een internet aansluiting. Het internet is de plaats waar je de blote madammen kunt bekijken op 
het beeldscherm (allez, dat heb ik ook maar van horen zeggen hé) en de aansluiting gebeurt 
meestal via de extra stekker die je op de pries van den telefoon steekt en die dan met een 
draadje met de computer verbonden is. De techniek van tegenwoordig staat toch voor niks meer 
hé? 
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Hoe moeten we nu die chatbox starten? 
1. Voorbereidende werkzaamheden: 

• Start de computer (lees eventueel de handleiding voor deze opdracht) 
• Start je favoriete browser, meestal Internet Explorer als er Windows op je computer staat. Als 

je niet weet hoe, bel dan even naar de helpdesk van MicroSoft. Die mensen kunnen je zeker 
verder helpen. 

• Bij sommige computers wordt nu automatisch een verbinding gemaakt met het internet, bij 
andere computers moet je dat zelf doen. Als je niet weet hoe, bel dan naar de helpdesk van 
MicroSoft. 

• Nu wordt het moeilijk! Bovenaan in je browser heeft men een regeltje voorzien om iets in te 
tikken. Je kunt daar vanalles intikken, maar nu moet je het volgende lijntje er eens in zetten: 
http://ccms.catsanddogs.be/chatbox.html en dan op de enter toets drukken. Opgelet: de 
enter toets wordt soms ook de return toets genoemd en soms staat er alleen maar een 
gebroken pijl op!  

• Als alles goed verlopen is en internet vandaag geen sluitingsdag heeft, krijgt men iets gelijk 
onderstaand prentje. Ik gebruik wel netscape zoals je kunt zien, want ik ben zo niet voor die 
Micro$oft spullen... 

 

 
 
2. Het grote werk: 

• De grijze rechthoek in het midden van je browser is nu de chatbox! 
• Linksboven kun je lezen "Enter nick:", met aan de rechterkant ervan een invulvakje. Wasda? 

We kennen allemaal wel de Nick van Radio Lorali (lap, weeral gratis reclame), maar den deze 
heeft er deze keer niks mee te maken. Nick is hier de afkorting van nick-name, of in ’t schoon 
Vlaams een bijnaam. 

• Vul dus je nick-name in in dat invulvakje linksboven. Je mag zelf kiezen wat je daar invult en 
de naam moet je nergens kopen of huren of registreren ofzo. Als je dus in ’t echt Robert heet, 
mag je daar Eulalie of Petronella of ’t is ’t zelfde wat invullen. 

• Als je zover geraakt bent, komt dan nu ’le moment suprême’. Klik eens op dat knoppeke 
bovenaan in het midden van de chatbox. "Connect" staat er op geschreven. Als alles loopt 
zoals het zou moeten lopen (wat niet altijd van een computer kan gezegd worden), dat kun je 
nu chatten. 

 
 

http://ccms.catsanddogs.be/chatbox.html
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Hoe moeten we dan gaan chatten? 
1. Bovenaan in de chatbox staan nog een aantal knoppen: blijf er voorlopig van af. 
2. Vlak onder deze rij knoppen is nog een regeltje om het onderwerp in op te geven. Het onderwerp 

geeft aan over welk onderwerp er in de chatbox gebabbeld wordt. Logisch hé. Blijf hier ook van 
af. 

3. Aan de rechterkant van de chatbox kun je (op dit prentje) 3 namen zien: felix, abraham en K. 
Felix en abraham zijn de nick-names van gewone chatters; K is een specialleke. K is een ’robot’ 
die altijd op deze chatbox staat en ervoor zorgt dat deze niet verdwijnt. Het groene bolleke 
ervoor betekent dat het een operator is. Iemand met meer rechten dus. 

4. Het grote vlak in het midden bevat het gebabbel en wat informatieve mededelingen. Zo zie je dus 
wie een onderwerp geplaatst heeft en wanneer; je kunt zien wie er bij komt en wie er weg gaat. 
(xxx joined the channel of xxx left the channel) De tekst die je zelf ingeeft, wordt voorafgegaan 
door een ’>’; de tekst die anderen ingeven wordt voorafgegaan door hun nick-name met een ’>’. 

5. Op het onderste lijntje kun je intikken wat je normaal gesproken zou uitgesproken hebben moest 
je kunnen spreken. Enfin: wat je hier intikt, kunnen anderen dus lezen. 

6. Voor de gevorderden: met kan zelfs in kleuren babbelen. Klik hiervoor eerst op een kleur in de 
veelkleurige balk net boven het ’spreekregeltje’. Of klik op de knopjes met ’R’, ’B’, ’U’ of ’I’, dan 
kun je de tekst anders laten weergeven. (R = Regular (gewoon), B = Bold (vet), U = Underline 
(onderstrepen), I = Italics (schuin)). 

 
Belangrijk om te onthouden! 
1. Chatten is een privilege en geen recht. 
2. Als iemand met een groen bolleke iets zegt, moet je dat doen, anders wordt je daarvoor gestraft. 
3. Aan de andere kant van de chatbox zitten ook mensen. Wees dus beleefd. 
4. Dikwijls hetzelfde herhalen of altijd maar brol intikken wordt niet getolereerd. 
5. Chatten in hoofdletters wordt opgevat als roepen en is dus onbeleefd. 
6. Onbeleefderiken en ambetanteriken worden over het algemeen verbannen. 
 
Ik hoop dat het deze keer niet te moeilijk was. Veel chatplezier! 

Michel Gielens Ã 
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CnC generals is de nieuwste game van de 
developers EA-passific. Grafisch is het de 
beste strategie-game die ooit al gemaakt is. 
Het overzicht van het spel is ronduit 
adembenemend, maar ik had niets minder 
verwacht van CnC.  Hun vorige game RA2 
was ook al schitterend, maar nu doen ze er 
nog een extra schepje bovenop: je kan zelfs 
draaien en inzoomen zodat je je eenheden 
vanuit elk hoekje kunt bekijken. We praten 
altijd maar over het beeld maar hoe zit dat nu 
eigenlijk met het geluid in deze game?. Om 
het kort te zeggen: het is geweldig.  De 
heftige beats die tijdens je oorlog luiden zijn 
zeer leuk om naar te luisteren en daar dan 

nog een paar goede kanonschoten tussen en straaljagers die voorbij vliegen en het is kompleet. Het 
geluid dat de eenheden produceren is gewoon prachtig als je je boxen op max zou zetten (wat ik al 
uitgetest heb), het is bijna alsof er gewoon een tank in je kamer komt binnengereden. 
 
In deze nieuwste telg van de familie CnC komt het er weer op neer (zoals bij alle vorige CnC games) 
van een zo groot mogelijk leger te maken en zo je tegenstanders met de grond gelijk te maken. In 
deze game hebben de makers gekozen voor 3 teams om mee te gamen. De USA natuurlijk een 
grootmacht die vooral sterk in de lucht is. CHINA de almachtige chinese republiek met zijn 
gigantische overlord tanks en dan last but zeker not least, de Global Liberation Army of GLA. Klinkt 
wel mooi, maar eigenlijk zijn ze niet minder dan een groep terroristen die niks liever doen dan de 
USA en China de kop in te drukken. Dit doen ze door zelfmoordcommando’s op ze af te sturen. 
Allemaal wel leuk maar voor dit allemaal op je scherm te kunnen toveren heb je toch al wel een 
super peeceeke nodig, want de systeemeisen zijn zeker niet mals. 
 
De singleplayer versie van deze game is spijtig genoeg kort, maar het verhaal zit er wel in. De 
meeste aandacht gaat dan ook naar de multiplayer opties die echt wel zeer leuk zijn. Ik en mijn 
gaming buddy’s Kami en Lemon hebben toch al een paar uren achter onze pc’s met elkaar gespeeld 
en het verveelt nog altijd niet. Het begint zelfs na een tijd verslavend te werken. Eens je een game 
begonnen bent, zit je al snel mee te juichen als je een gebouw weggebombardeerd hebt, ofwel jezelf 
dood te vloeken als je ziet hoe je tegenstander door een simpele scud-storm half je basis wegveegt. 
 
Het team achter deze C&C: Generals heeft nog maar eens bewezen wat ze waard zijn, door een spel 
van formaat af te leveren. Vette gameplay, adembenemende graphics en oorverdovende sound zijn 
de ingrediënten van een strategische cocktail, die elk zichzelf respecterend RTS'er in huis MOET 
halen. 
 
Mensen, niet verschieten, maar de systeemeisen om deze game vloeiend te kunnen spelen zijn niet 
minder dan : CPU = 1.8Ghz 

RAM = 256MB 
GFX = 32MB minimum GF3 of radeon 7500 
DirektX 8.1 meegeleverd bij de cd 

 
Andy SijmonsÃ 
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plaats/tijd: Masano, 16 maart 2003 
aanwezigen: Andy, Annemie, Bob, Frank, Frans, Johny, Karel, Michel, Nick, Robert, Roy, Sabine 
verslaggever: Michel 
agenda: opendeur 2003 
 
De opendeurdag zal doorgaan op 28 september 2003. 
 
Locatie: 2 zaaltjes bij Masano 
 
Geen of weinig tussenpanelen gebruiken, want deze nemen nogal wat plaats in.  Ze kunnen wel 
gebruikt worden om 2 standen van elkaar te scheiden. 
 
Standen zelf: 
lorali: Nick heeft tegen dan een oplossing voor de verbinding. 
ARC (all round computing): stand inkt cartridges? Michel gaat vragen of ze het doen. 
Freddy Dupont doet geen beurzen meer.  Na de vakantie misschien terug als hij zin heeft. 
Van Bets uitnodigen: kan misschien foto's maken, uitprinten en deze verkopen.  Michel gaat vragen 
of hij dat doet. 
tombola is niet de moeite. 
stand van Richard en Frank: helpdesk -> komt in orde. 
internet: kan niet, want geen ADSL.  We gaan veel sites copiëren op harddisk. 
mail-, file-, DNS-server maken.  Zou ook als zondagse activiteit kunnen opgenomen worden.  En 
wordt gebruikt als 'internet'. 
oude computer uiteenvijzen en terug ineensteken.  Zou met een camera kunnen gepresenteerd 
worden.  Johny heeft problemen met de projectiemogelijkheden rond deze periode.  Michel gaat 
Richard contacteren. 
Frans gaat nu zeker APRS kunnen demonsteren. 
retrostandje organiseren met MSX computers en dergelijke. 
misschien een extra editie van de xplorer maken? 
 
Admin: 
Aan Jenny vragen of haar verzekering ook bezoekers dekt en anders aan Robert vragen om de 
verzekering in orde te brengen 
Nick houdt zich bezig met de SABAM 
Michel doet de nodige aanvragen bij stad Diest.  Nadar hebben we niet nodig, podium misschien wel. 
 

Michel Gielens Ã 
 

 
 

Wel, de 13de april zijn de archieven van CCMS opgedoken in de sporthal masano. De lugubere 
eigenaar van de cd's heeft ze ongecensureerd getoond op de publieke computer, die eigendom is 
van de club. Door een misverstand zijn deze foto's een week later aan het licht gekomen. Een geluk 
bij een ongeluk, dat deze niet een week ervoor zijn bijeengesprokkeld. Het programma dat deze 
mocht laten tonen doorzocht de hele cd op foto's. Op een cd staat niet 1 directory(map) maar 
meerdere waar nog andere foto's onderstaan. Niet alle foto's waren van toepassing voor deze zaak. 
Die beruchte dag is alles uitgefilterd geweest. Met nog enkele details die er niet bij hoorden. 
Heb je deze foto show gemist? Pech dan voor jou, volgende keer beter ;-) 

Sabine Sas Ã 
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Zoals elk jaar gaan wij ons nog vertegenwoordigen op de Dirage. Dit is een opendeurdag van de 
Diestse radioamateurs. Dirage staat voor “Diest Radio Gebeuren”. Deze zal plaatsvinden op 27 april 
2003 in het Mariëndaal te Diest. Volg de oranje pijlen van DIRAGE. Gelieve ook eens een kijkje te 
komen nemen naar onze plaatselijke stand. Zo steun je de mensen die deze stand 
vertegenwoordigen. Volgende uitgave krijg je er een foto van. Tot kijk op de Dirage. 

Sabine Sas Ã 
 

 
 

Altijd heb ik het onderwerp “oorlog” vermeden in ons boekje. Of ik zei er pas iets van als het voorbij 
was. Nu wij dagelijks op het nieuws de feiten in Irak volgen, en wij per mail onze frustraties 
uitlachen, kan ik niet anders dan hier ook wat linkjes zetten. 
Vele mensen zijn tegen de oorlog in Irak, ook Amerikaanse popidolen zoals de Beastie Boys. Hun 
nieuwe  single is er volledig aan gewijd. Het is niet pro-Saddam, ook niet pro-Amerika; het laat alleen 
voelen dat er nog andere oplossingen zijn dan geweld. De titel is “In a world gone mad”.  Je kan 
hem downloaden op de officiële site van de Beastie Boys.  Ook de tekst kan je meelezen. 
http://www.beastieboys.com/   
 
Een eigen cover door Bush en Blair dat ze samen zingen. Read My Lips!  
Net originele beelden! http://www.zen15631.zen.co.uk/bb.mpg 
 
Help onze Hans Blix, de VN-opperwapeninspecteur om het plutonium te vinden in een Irakees 
wapenlab. Hij krijgt er 2 minuten tijd voor, door de stress kan je hem nog een kalmeerpilletje geven. 
Succes.  http://www.drstrangeblix.co.uk/  
 
Bush goes country! Let him sing the beat: 
http://www.liquidgeneration.com/poptoons/bush_saddam.asp 
 
Wel een lumineus idee van Mr President himself. “It’s time to bomb Saddam” 
http://www.madblast.com/view.cfm?type=FunFlash&display=1610 
 
En al bekend is de neus van Georges Bush. Hier kan je ermee spelen, esso volgen met de neus is zijn 
specialiteit. http://www.stopesso.com/funstuff/nose.html 
 
Om in de ban te blijven van Osama Bin Laden zijn er ook nog vele liedjes gemaakt. Deze link geeft 
een cartoon weergave uit van de Tali-boy Band. 
http://www.madblast.com/view.cfm?type=FunFlash&display=1668  
"Bin Laden Has Nowhere To Run - Nowhere To Hide" 
http://www.madblast.com/view.cfm?type=FunFlash&display=808  
Een voordracht van Osama Bin Laden: http://www.getfun.nl/3991/video/ben-loser.mpeg 
 
Encryptie 

Om er toch nog een serieus linkje in te 
zetten, raad ik deze aan. Met dit 
programma kan je veilig je bestanden 
emailen zonder dat deze worden getraced. 
Zeker ben je nooit natuurlijk. Het 
programma heet iOpus Secure Email 
Attachments (SEA). Na de installatie kan je 

http://www.beastieboys.com/
http://www.zen15631.zen.co.uk/bb.mpg
http://www.drstrangeblix.co.uk/
http://www.liquidgeneration.com/poptoons/bush_saddam.asp
http://www.madblast.com/view.cfm?type=FunFlash&display=1610
http://www.stopesso.com/funstuff/nose.html
http://www.madblast.com/view.cfm?type=FunFlash&display=1668
http://www.madblast.com/view.cfm?type=FunFlash&display=808
http://www.getfun.nl/3991/video/ben-loser.mpeg
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kiezen welke bestanden je wilt versturen en in welk formaat dat moet gebeuren. Je kan hiervoor het 
CAB-formaat gebruiken. Dit is een zip-formaat van microsoft zelf. Hierna moet je een wachtwoord 
kiezen, dit wachtwoord moet de tegenpartij ook kennen. Geef dit dan ook door via een ander 
medium. Het programma zoekt zelfs nog uit of het wachtwoord wel een goede keuze is. Klaar om 
gecodeerd te worden met Blowfish encryptie algoritme. 
http://www.iopus.com/download.htm Gratis SEA te downloaden onder iOpus Freeware (een beetje 
verder naar beneden scrollen) ;-) http://www.iopus.com/secure-email.htm  

Sabine Sas Ã 
 
 
 
 
 

 

http://www.iopus.com/download.htm
http://www.iopus.com/secure-email.htm
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Januari Juli 
05-01 Gewone clubmeeting (+ Cursus XP) 06-07 Gewone clubmeeting 
12-01 Geen club 13-07 Gewone clubmeeting 
19-01 Geen club 20-07 Gewone clubmeeting 
26-01 Gewone clubmeeting (+ Cursus XP) 27-07 Gewone clubmeeting 
  
Februari Augustus 
02-02 Gewone clubmeeting 03-08 Gewone clubmeeting 

+ vergadering opendeur 10-08 Gewone clubmeeting 
09-02 Gewone clubmeeting 17-08 Gewone clubmeeting 
16-02 Gewone clubmeeting 24-08 Gewone clubmeeting 
23-02 Gewone clubmeeting 31-08 Gewone clubmeeting 

+ uitstap HMC Antwerpen  
September  

Maart 07-09 Gewone clubmeeting 
02-03 Gewone clubmeeting 14-09 Gewone clubmeeting 
 + introductie websites maken 21-09 Gewone clubmeeting 
09-03 Gewone clubmeeting 28-09 Gewone clubmeeting 
16-03 Gewone clubmeeting  

Oktober  + vergadering opendeur 
05-10 Gewone clubmeeting 23-03 Gewone clubmeeting 
12-10 Gewone clubmeeting 30-03 Gewone clubmeeting 
19-10 Gewone clubmeeting  

April 26-10 Gewone clubmeeting 
06-04 Gewone clubmeeting  

November 13-04 Gewone clubmeeting 
02-11 Gewone clubmeeting  + Archieven 
09-11 Gewone clubmeeting 20-04 Geen club 
16-11 Gewone clubmeeting 27-04 Gewone clubmeeting 
23-11 Gewone clubmeeting  + Stand op DIRAGE 2003 
30-11 Gewone clubmeeting  

Mei  
December 04-05 Gewone clubmeeting 
07-12 Gewone clubmeeting  + Workshop Powerpoint 
14-12 Gewone clubmeeting 11-05 Gewone clubmeeting 
21-12 Gewone clubmeeting 18-05 Gewone clubmeeting 
28-12 Gewone clubmeeting 25-05 Gewone clubmeeting 
  

Juni  
01-06 Gewone clubmeeting  

Deze kalender kan wekelijks aangepast worden. 
08-06 Gewone clubmeeting  

15-06 Gewone clubmeeting Hij staat eveneens op onze website 

http://www.ccms.be 22-06 Gewone clubmeeting 
29-06 Gewone clubmeeting  

 15 JAAR MASANO En natuurlijk ook in ons maandblad 
 CCMS Xplorer 
  

 E-mail bestuur : m.gielens@pi.be
 

mailto:m.gielens@pi.be
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