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Woordje van de voorzitter

Een gelukkig en voorspoedig 2016 aan iedereen en voor onze cineasten wens ik hen een productief
filmjaar met prachtige ideeën, goed camerawerk en vlotte montages. Meer moet dat niet zijn.
Op de januari vergadering zorgen wij alvast voor een glaasje bubbels om 2016 feestelijk in te zetten.
Maar dit nieuwe jaar brengt ook met zich mee dat op 7 februari ons clubfestival voor de deur staat.
De tijd dringt, op de volgende algemene vergadering dienen alle films te worden ingeschreven die
deelnemen en dan volgt de trekking van de volgorde.
Ook moeten de films die nog niet op een algemene vergadering getoond werden, afgewerkt of niet,
op de januarivergadering worden vertoond.
Vergeet alvast uw volledig ingevuld inschrijvingsformulier niet alsook de cue sheet voor SABAM met
alle gebruikte muziek en eventueel gekopieerde beelden.
Zoals vorige jaren rekenen we op wat medewerking voor de organisatie van het festival.
Op de volgende vergadering hierover meer uitleg.
We weten dat we op jullie kunnen rekenen.
Wij vragen dan ook om zoveel mogelijk vrienden en kennissen uit te nodigen om naar de nieuwe
producties van onze cineasten te komen kijken.
Iedereen is hartelijk welkom
Paul Misplon
Voorzitter Videoclub Westkust Koksijde
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Vorige vergadering
vergadering van 18 december 2015
Hubert Pouillie		

“Buen Camino”

Hubert heeft zijn film nu laten inspreken door zijn vaste tekstspreker Johan.
Een algemene opmerking was om de geluidsterkte tussen de spreker en de muziek nog wat aan
te passen. De beeldkwaliteit kan nog verbeterd worden door de levels bij te sturen. Het einde
van de film met de drie fietskameraden zou logischer zijn.

Hubert Pouillie		

“Le Domaine des Sources”

Een impressie over de vakantiehuisjes in Normandische stijl en dit domein in de Pays d’Auge. Dit
domein is eigendom van een Vlaams koppel die hiervoor hun beenhouwerij inruilden.
Er is wat te veel zoombeweging na elkaar van links naar rechts en omgekeerd.
De elektronische muziek ondersteunt zeer goed het geheel.

Patrick Van Hooimissen		

“Het hart van Malaga”

Van Patrick weten we dat hij alle opmerkingen noteert en deze dan ook zoveel mogelijk toepast.
Het resultaat was dan ook te zien: een mooi opbouwende film met een sterk einde! Nu nog een
goede stem en het geheel is af.

Patrick Van Hooimissen		
		
		

“Dear Mother”
“The Dark Side Of The Moon”
“Steady Growth”

Patrick filmde een muzikaal optreden van Amalia Vermandere, jawel de dochter van Willem. Deze
drie stukken, door haar begeleid en gezongen, werden verwerkt in een videoclip. Het derde lied
was het best uitgewerkt zoals het hoort: een mix van de zangeres en bijhorende sfeerbeelden.
Het voordeel van zo’n videoclip is dat je al beschikt over een klankband met beeld van de zangeres en dan hoef je nog alleen naar passende beelden te zoeken.

Roland Rondou		

“The best of the West” deel 2

Het tweede deel van deze reis doorloopt de staten Utah, Colorado, Arizona en Californië.
Patrick had zich even vergist van DVD, de herwerkte versie hebben we nog tegoed, maar daarvoor moeten we wachten tot volgend jaar …… tot volgende maand!!!

Jean-Pierre Thery		
Een testfilm over de bitrate bij video.
Gilbert
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“Testfilm”

Nieuws
CES 2016: wat is er hot in Las Vegas?
Virtual reality
2016 zou wel eens een doorbraakjaar kunnen worden voor virtual reality. De Oculus Rift (Facebook) wordt eindelijk commercieel gelanceerd, maar daarnaast zijn er ook heel wat andere
spelers die een VR-headset op de markt zetten, of die hun portfolio uitbreiden met interessante
extra’s.
Samsung showt op de CES bijvoorbeeld een hand-gebaseerde VR-controller (RINK) voor zijn Gear
VR waarmee je in real time virtuele omgevingen kan manipuleren. HTC verwacht veel van zijn
VIVE VR-bril, en Sony stelt zijn langverwachte Playstation VR headset voor.

Geconnecteerde wagens
Meer nog dan vorig jaar staan geconnecteerde wagens in het centrum van de belangstelling op
de beursvloer. In de aanloop naar het event liet Ford al weten dat al zijn nieuwe wagens voortaan zullen worden uitgerust met Apple CarPlay en Android Auto, en verwacht wordt dat heel
wat fabrikanten zullen volgen. De Amerikaanse autobouwer zou ook een nieuw partnership met
Google aankondigen rond zelfrijdende wagens.
Naast Ford plannen ook Audi, Mercedes, BMW én Volkswagen grote events in Nevada (BMW stelt
bijvoorbeeld ‘AirGesture’ voor, een groot virtueel controlepaneel in 3D dat je à la Minority Report
kan bedienen met de hand zonder ook maar iets aan te raken), en het Chinese Faraday Future
toont maandagavond zijn fel gehypte Tesla-concurrent.

Drones
Ondanks het feit dat de regelgeving achterblijft (België) of verstrengt (VS) wordt ook 2016 een
drone-jaar. Tijdens de CES-beurs ligt de focus sowieso op drones voor consumenten. Verwacht u
met andere woorden een waslijst aan toestellen die sneller, veiliger en aerodynamischer zijn dan
hun voorgangers, met betere camera’s en kleinere ‘lichamen’.
Het gerucht gaat dat er zelfs drones zullen getoond worden die passagiers kunnen vervoeren.
Benieuwd hoe die dingen er gaan uitzien!

Streaming
De grootste namen in videostreaming (Netflix, YouTube, ...) geven keynote-presentaties op de
CES-beurs, en de focus zal liggen op 4K-content, content in 360 graden (VR) en betere hardware
om de content (draadloos) te kunnen streamen.

Smarthome
Een technologiebeurs zou niet compleet zijn zonder een focus op het internet of things en op
smarthomes. LG kondigde enkele dagen geleden al zijn SmartThinQ Hub aan, een cilindervormig
smarthome-toestel (dat veel weg heeft van de Echo van Amazon) waarmee je niet enkel muziek kan streamen, maar ook kan connecteren met ‘slimme’ wasmachines, koelkasten en andere
toestellen die de ‘AllJoyn Alliance’-standaard ondersteunen. Jammer genoeg kan je het ding niet
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bedienen met je stem, wat je bijvoorbeeld wel kan met de Echo van Amazon.
Grote smarthome-platformen zoals HomeKit van Apple en Brillo van Google krijgen trouwens
steeds meer concurrentie van Tizen (Samsung) en WebOS (LG). De Koreanen rusten steeds meer
toestellen uit met hun eigen besturingssysteem voor hun interpretatie van een slimme woning.
Intussen lekte bijvoorbeeld al uit dat Samsung een universele afstandsbediening zal voorstellen
die draait op Tizen, waarmee je al de toestellen uit de SmartThings-portfolio van het bedrijf kan
bedienen, net als de nieuwste televisies (die geïntegreerd worden in het SmartThings-platform),
én ook je verwarming en je verlichting.

(Health) Wearables
Gemeengoed zijn ze nog niet, maar wearables die onze gezondheid monitoren wachten een
mooie toekomst. De sensors worden alsmaar beter, de batterijen kunnen het steeds langer uitzingen, en er komen een hele hoop ‘next generation’-toestellen op ons af.
Verwacht wordt dat op de CES wearables getoond worden die de glucoselevels in ons bloed kunnen meten, die ons slaappatroon gedetailleerd in beeld kunnen brengen, enz. Voorts zou er ook
heel wat aandacht gaan naar ‘hearables’, koptelefoons uitgerust met sensoren die ons welzijn in
kaart brengen terwijl we naar muziek luisteren.

Rideables
Vorig jaar waren het de hoverboards die met heel wat aandacht gingen lopen, dit keer worden
ook andere dingen op wielen uitgerust met een motor. Denk aan skateboards bijvoorbeeld.
Voorts zou er ook heel wat aandacht gaan naar geconnecteerde fietsen.

Techniek

LG toont 18 inch oprolbaar scherm
LG laat op de Consumer Electronics Show (CES) die deze week begint, een prototype van
een oprolbaar 18 inch scherm.
Het is niet de eerste keer dat LG een oprolbaar scherm laat zien. Een jaar geleden toonde het
bedrijf ook al een dergelijk scherm, maar destijds ging het meer om een proof of concept. Het
afgelopen jaar heeft LG de technologie verder uitgewerkt.
Het prototype lijkt nu het meest op een krantenpagina die kan worden opgerold, constateert The
Verge. LG verwacht de technologie ook te verwerken in onder meer tv’s en tablets. LG heeft ook
een 25 inch scherm dat bedacht is voor toepassing in een autodashbord. Daarnaast komt er een
55 inch versie voor verwerking in een gebogen tv.
Bron: Automatiseringgids
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Nieuws
CES: Sony HDR-AS50 11,1 megapixel actioncam met betere beeldstabilisatie en
onderwaterbehuizing
Sony heeft een nieuwe action cam aangekondigd, de HDR-AS50. Deze moet zich onderscheiden met verbeterde beeldstabilisatie en een 4K time lapse modus. Sony levert de
camera standaard met een onderwaterbehuizing.
De nieuwe action cam van Sony is voorzien van een 11,1
megapixel CMOS-sensor en Tessar-objectief afkomstig
van Zeiss. Een van de voornaamste verbeteringen is de
toevoeging van Advanced SteadyShot. Hiermee moet het
mogelijk zijn om stabiele opnames te maken en trillingen
tijdens bijvoorbeeld het skydiven, hardlopen en fietsen uit
het eindresultaat weg te laten. Bijzonder is dat de kijkhoek
van de camera aangepast kan worden. Zo kun je kiezen tussen groothoek of een kleine hoek. Verder biedt de camera
een 3x zoom functie; onduidelijk is of dit een optische of
digitale zoom is.

Bedienen
De HDR-AS50 is volgens Sony makkelijk te bedienen. Naast een bedieningspaneel op het apparaat kan je het ook besturen met een smartphone of een tablet vanuit de PlayMemories app.
Verder geeft hij piepjes als statusindicatie. Via de USB-aanluiting kun je hem ook opladen met een
externe accu.

Time-lapse Capture en software
Met de Time-lapse Capture maak je 8 megapixel opnames met een interval. Met de meegeleverde Action Cam Movie Creator software kan je hiermee time lapse filmpjes maken in 4K of Full
HD resolutie. Eventueel kan je video’s vastleggen met een hoge bitrate, 50 Mbit/s, in het XAVC Sformaat. Dat is nuttig voor drukke scènes, denk aan spattend water of een druk publiek. Ook kan
je opnemen in slow motion (120/100 fps), al is je resolutie dan beperkt tot 720p. Met de Highlight
Movie Makeer app, die beschikt over gezichtsherkenning, kan je direct op je smartphone of tablet
editen.

Standaard onderwaterbehuizing
De HDR-AS50 wordt standaard met een onderwaterbehuizing geleverd. Deze is geschikt tot een
diepte van 60 meter. Behalve tegen water beschermt deze kast de camera ook tegen stof en
maakt hij hem schokbestendig. Handig is dat de camera standaard voorzien is van een schroefdraad, waardoor je hem direct op een statief kunt gebruiken. Dat was bij eerdere versies alleen
met een adapter mogelijk.

Prijs en beschikbaarheid
De Sony HDR-AS50 moet 220 euro gaan kosten en is vanaf het voorjaar in de Benelux te koop. De
HDR-AS50R met meegeleverde polsafstandsbediening moet rond de 350 dollar gaan kosten.
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Niet te doen wat je met honing kan doen ! www.meli.be
© Studio 100 Animation - Based on the books written by
Waldemar Bonsels ‘Maya the Bee’. TM Studio 100 - www.maya.tv

ADV FILMCLUB VEURNE.indd 1
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CAFETARIA HOGE-BLEKKERBAD
Zwem- en recreatiebad Hoge Blekker, Koksijde-dorp

. Jupiler en Stella Artois van ’t vat
getapt volgens de ISB-normen
. Diverse trappisten- en abdijbieren
. Artisanale pizza-baguetten en croque-monsieurs
. Mits consumptie, gelegenheid tot nuttigen
van meegebrachte boterhammen
. Terras voor 80-tal personen

. Open vanaf 10 tot 21 u. – ook over de middag
. Huisgemaakte pannenkoeken
. Openbaar vervoer op 5 minuten
. Op klein half uurtje wandelafstand van zee
. Openbaar speelpleintje op 50 m. van de cafetaria
. Carambole-biljart (competitie dinsdag- en vrijdagmiddag)
. Recreatiebad met instructie-, buiten- en wildwaterbad, glijbaan,
duowhirlpools met aromakeuze, …..
. Gratis toegang internet
. Democratische prijzen
. Ruime parking

Pylyserlaan 30
8670
KOKSIJDE
058/51.60.03
www.zwembaden.koksijde.be
truwantphilip@gmail.com
Fb : Cafetaria Hoge-Blekkerbad
Uitbaters sinds 1994 :
Philip en Christel Truwant-Vervenne

20
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Volgende vergadering
vergadering van 15 januari 2016
Het bestuur kijkt uit naar de traditionele nieuwjaar drink en wenst langs deze weg een “Gelukkig
Nieuwjaar” aan wie niet zou kunnen aanwezig zijn op 15 januari.
Op deze samenkomst zullen wij uitsluitend aandacht besteden de wedstrijd/festival films voor
zondag 7 februari. Dit is immers onze laatste ledenvergadering voor dit evenement. Wie deelneemt aan dit gebeuren wordt gevraagd om het deelnemingsformulier minutieus ingevuld mee
te brengen naar de vergadering, of om dit door te sturen vóór 14 januari naar de sec.:
jp.thery.baert@gmail.com
Wees zeker op tijd want op deze vergadering van 15 januari wordt de volgorde van projectie
bepaald bij lottrekking. Eén en ander is ook dringend nodig voor het opmaken van het programmaboekje en de timing door onze materiaalmeester/projectieleider.
Het deelnemersformulier werd aan iedereen per mail doorgestuurd door de sec. Wie dit niet zou
hebben ontvangen of niet meer terugvindt kan altijd een kopij vragen aan JP.
Aan de leden en sponsor van de club wordt er ook gevraagd om, wie dit wilt, wedstijdprijzen te
voorzien of mee te brengen. Deze prijzen worden dan aan de deelnemers cineasten overhandigd
in de vergadering van februari als blijk van erkenning voor hun geleverde prestaties.
Alvast tot 15 januari,
de Sec

Vandewoude
Garage • Carrosserie

Ten Bogaerdelaan 1 • Koksijde • 058 51 15 33 • www.kia.be
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Techniek
De belangrijkste privacy-instellingen in Windows 10
Windows 10 is een fijn besturingssysteem, maar met de privacy-instellingen is het niet helemaal goed geregeld. Het besturingssysteem verzamelt namelijk nogal veel informatie over je,
zoals je locatie en wat je allemaal doet. Veel opties zijn gelukkig uit te zetten, dus laten we je
in dit artikel zien welke privacy-opties in Windows 10 je moet kennen.

Instellingen
De écht interessante privacy-opties vind je in het algemene menu. Je vindt die door rechtsonder
in de hoek te klikken op het Actiecentrum, en daar door te klikken op ‘Alle instellingen’, of door
bij ‘Start’ te kijken. In het popup-menu zie je ‘Privacy’ staan.
De belangrijkste optie vind je bovenaan het kopje ‘Algemeen’. Daar staat ‘Apps mogen mijn
reclame-id gebruiken...’. Zet die optie uit, want hiermee mogen adverteerders meekijken wat je
doet op je systeem en dat willen we natuurlijk niet hebben.

Er is nog een optie die je uit kunt zetten, die je vindt onder de blauwe link onderaan naar ‘Mijn
Microsoft-reclame en andere persoonlijke gegevens beheren’. Die linkt je door naar je browser, waar je kunt aangeven dat je niet gevolgd wil worden. Dat kan overigens ook als je direct
naar deze link gaat.
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Permissies
Windows 10 heeft wel wat weg van een smartphone-OS als Android of iOS, in ieder geval als het
gaat om permissies. Veel programma’s (die in Windows 10 ook ‘apps’ worden genoemd) willen
namelijk toegang tot bijvoorbeeld je adresboek of je locatie. In het ‘Privacy’-menu kun je van veel
permissies precies beheren welke apps er toegang toe hebben.
Een paar interessante zijn je locatie, je camera/microfoon, en je contactgegevens. Je kunt die inof uitschakelen per applicatie. Wil je bijvoorbeeld niet dat Facebook toegang tot je camera krijgt,
maar wel tot je contacten, dan kun je dat hier instellen.
Je kunt daarnaast bovenin ook aangeven dat apps helemaal geen gebruik mogen maken van je
camera.

Cortana
Windows 10 heeft een slimme assistent, Cortana. Die kan agenda-afspraken voor je inplannen, en
handige informatie geven over wat er in de buurt gebeurt. Om het beste te functioneren, moet
Cortana zoveel mogelijk informatie over je verzamelen. Dan krijg je goede nieuwe functies, maar
zo leert Microsoft wel heel erg veel over je.
‘Gelukkig’ is Cortana op dit moment nog niet in Nederland te gebruiken. Als je een Nederlandse
installatie van Windows 10 hebt, zul je dus met Cortana niks te maken hebben. Het is echter wel
mogelijk Cortana te gebruiken als je je systeem op de Amerikaanse regio zet. Wanneer je dat
doet, ben dan gewaarschuwd dat Cortana veel informatie over je verzamelt.

WiFi-wachtwoorden delen
Windows 10 heeft een nieuwe instelling toegevoegd aan de internetopties. De feature heet WiFi
Sense, en is bedoeld om je wifi-verbinding te kunnen delen met je vrienden. Dat kan best handig
zijn - als je vrienden op bezoek komen hoef je ze niet meer je wifi-wachtwoord te geven, want dat
is al met hen gedeeld als ze een contact zijn bij je Outlook-account.
Dat betekent echter ook dat alle wifi-wachtwoorden die je hebt opgeslagen op je Windows
10-apparaat meteen worden doorgesluisd naar de servers van Microsoft - geen heel fijne gedachte. Niet alleen dat, maar de wachtwoorden komen ook op het systeem van je vrienden te staan.
Zo verzamelt Microsoft een wel heel privacygevoelige database vol wachtwoorden. Gelukkig kun
je die functie uitzetten.
Je doet dat door naar je ‘Instellingen’ te gaan (via Start of via het Actiecentrum), en daar op
‘Netwerk en internet’ te klikken.
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Hier zie je een lijst staan met wifi-netwerken in je omgeving. Als je in een drukke buurt woont,
die je er nogal een hoop staan dus moet je een stukje naar beneden scrollen. Daar staat de optie
‘Wi-Fi-instellingen beheren’. Klik die aan.

Hier zie je wat er allemaal gedeeld wordt en met wie. Je ziet dat er hier ook een optie staat waarmee je automatisch kunt verbinden met voorgestelde open hotspots. Open wifi-hotspots zijn
bijvoorbeeld het gratis wifi dat je favoriete café aanbiedt. Dat mag dan wel een fijne dienst zijn,
maar zulke hotspots zijn ook notoir onveilig en een goudmijn voor hackers.
Zorg daarom dat je niet automatisch verbindt met zulke netwerken, door het schuifje uit te
zetten.
In de tweede optie maak je automatisch verbinding met een netwerk van je contactpersonen.
Stel dat je een vriend hebt die je ook als contactpersoon hebt in je Microsoft-account (of, zoals
hier, als Facebook- of Skype-contact), en hij heeft deze optie ook aan staan, dan verbind je automatisch met zijn wifi-netwerken als je bij hem thuis komt.
Als je deze optie aan hebt staan, deel je echter je eigen wachtwoorden ook met je contacten - en
met Microsoft. Zet ook dit schuifje dus uit.
Je kunt er ook voor kiezen de optie aan te laten staan en te verbinden met het netwerk van vrienden,
maar door je eigen wachtwoord niet met hen te delen. Laat daarvoor het schuifje aan staan, maar zet
de knoppen bij contacten uit. Je deelt hiermee je verbinding nog steeds wel met Microsoft.
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Edge
Tijd om eens te kijken naar de instellingen in Edge. Daar zijn namelijk zeker wat dingen te halen,
en het loont de moeite eens door het menu heen te kijken. Je vindt de instellingen rechtsbovenin onder het kopje ‘Instellingen’, maar de échte privacyfeatures zitten verborgen onder het
submenu ‘Geavanceerde instellingen’, een speciale knop onderaan het menu.
Daar zie je in het midden al het kopje ‘Privacy en services’, maar ook daarboven staan nog interessante opties waar je naar kunt kijken.
Zo is er het schuifje ‘Pop-ups blokkeren’, dat je het beste uit kunt zetten. Niet dat pop-ups standaard slecht zijn, maar ze verschijnen vaak op dubieuze websites of downloadsites en kunnen in
sommige gevallen malware met zich meebrengen. Als je deze functie uit zet, word je nog steeds
gewaarschuwd wanneer een website je een pop-up wil laten zien, waardoor je er alsnog voor
kunt kiezen die te bekijken.
Nu we toch bezig zijn met opties uitschakelen, doe je jezelf een lol door ‘Adobe Flash Player gebruiken’ uit te zetten. Hoewel de plugin inmiddels weer is gerepareerd door Adobe is Flash nog
steeds een verouderde technologie die constant vol gaten blijkt te zitten. Je doet er goed aan die
uit te schakelen.
Als je geen Edge gebruikt maar bijvoorbeeld Firefox of Chrome, dan is het nog steeds een goed idee om
Flash uit te schakelen. Instructies daarvoor vind je hier.
Onder het kopje ‘Privacy en services’ is vooral de optie ‘Do Not Track-aanvragen verzenden’ interessant. Zet die aan, want daarmee laat Edge aan websites weten dat je niet gevolgd wil worden
door advertentienetwerken.
Het is hier ook mogelijk cookies te blokkeren. Je kunt álle cookies automatisch blokkeren, of alleen ‘cookies van derden’. Het is het slimst om alles te blokkeren.
Link naar artikel doorgetuurd door Jean-Pierre, heb je zelf iets interessants gezien, laat het mij weten.
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Techniek
Koopgids USB sticks
Tegenwoordig zijn er tal van manieren om data op te slaan. Bent u op zoek naar draagbare opslag, dan kunt u het beste gebruikmaken van een USB stick of een geheugenkaart. De eerste sluit
u over het algemeen aan op een computer, de laatste op een smartphone of tablet. De opgeslagen data is in principe voor niemand anders bereikbaar, ervan uitgaande dat u uw opslagapparaat niet verliest. Ze zijn makkelijk, veilig en ideaal om mee te nemen. Wij leggen u graag uit waar
u op dient te letten bij de aanschaf van een USB stick.

Formaat USB stick
USB sticks zijn er in verschillende soorten en maten. Groot, klein en in allerlei grappige uitvoeringen. Wat u kiest is natuurlijk afhankelijk waar u de USB stick voor wilt gebruiken. Al zal u zien dat
de huidige USB sticks vooral compact zijn en uitermate geschikt om uw gegevens makkelijk mee
te nemen.

Aansluiting en snelheid USB stick
Hoe snel u uw gegevens kunt overzetten van en naar uw computer is zeker bij grotere bestanden
en veel foto’s van groot belang. De overdrachtssnelheid is afhankelijk van de aansluiting en de
snelheid hiervan. Er zijn twee soorten USB aansluitingen, USB 2.0 en USB 3.0.
USB 2.0 | Met een leessnelheid van 25 MB/s en een schrijfsnelheid van 8 MB/s is het met USB 2.0
eenvoudig om al uw gegevens over te zetten.
USB 3.0 | Een USB 3.0 stick heeft een veel hogere snelheid, waardoor deze simpelweg sneller is
met lezen en schrijven. U kunt uw gegevens en foto’s veel sneller overzetten. Met een leessnelheid van 60 MB/s en een schrijfsnelheid van 12 MB/s kunt u zelfs media rechtstreeks van de stick
zelf bekijken. Let er wel op, dat het apparaat waar u de USB stick op wilt aansluiten ook een 3.0
poort moet hebben. Meestal is een USB 3.0 poort blauw gekleurd.
Opslagmogelijkheden USB stick
Hoeveel u kunt opslaan op uw USB stick is afhankelijk van uw opslagcapaciteit en de grootte van
de bestanden. Heeft u bijvoorbeeld een 8 GB USB stick, dan kunt u daar zo’n 2800 foto’s (van 8
megapixel) op opslaan. Heeft u een 128 GB USB stick dan kunt u er 45.000 opslaan. Hieronder een
uitgebreid overzicht.
Opslagcapaciteit
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB

Aantal documenten*

Aantal foto’s (8 megapixel)

7.200
14.500
29.000
58.100
116.000

2.861
5.722
11.444
22.888
45.776

*Dit is een schatting, gebaseerd op een gecombineerd gemiddelde van een 50 KB Word document, 27 KB Excel spreadsheet en 2,7 MB PowerPoint presentatie.
Al met al genoeg opslagmogelijkheden op een USB stick, makkelijk mee te nemen en u heeft uw
belangrijke documenten en foto’s altijd veilig bij u.
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Agenda
ledenvergaderingen 2015 - 2016
Algemene vergaderingen Videoclub Westkust
Iedere derde vrijdag van de maand om 20 uur (behalve juli & augustus)
In de Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde
vrijdag 15 januari 2016
vrijdag 19 februari 2016
vrijdag 18 maart 2016
vrijdag 25 april 2016
vrijdag 20 mei 2016
vrijdag 17 juni 2016

clubwedstrijd/Filmfestival 2016
Jawel, we praten reeds over het komende filmfestival annex wedstrijd.
De volgende editie van dit niet te missen evenement gaat opnieuw door in het casino van Koksijde
en dit op zondag 7 februari 2016.
Stip deze datum alvast aan in uw agenda (als je er al eentje hebt voor komend jaar)

clubetentje 2016

Het clubetentje staat nu reeds op de agenda voor zaterdag 4 juni 2016. We gaan terug naar
restaurant De Mol in De Panne. Zeker nu reeds aanduiden op uw kalender hé!!
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PIRANACONCEPTS.COM

› INDUSTRIEBOUW ‹
› WONING- & APPARTEMENTSBOUW ‹
› AGROPROJECTEN ‹
› PREFAB BETON ‹
› METAALCONSTRUCTIES ‹
› ALUMINIUM EN HOUTSCHRIJNWERK ‹

MORTI nv
Industriepark Drongen 1
Booiebos 21
B-9031 Drongen (Gent)

› CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS ‹
› CONSTRUCTION D’HABITATIONS ET D’APPARTEMENTS ‹
› PROJETS AGRAIRES ‹
› BÉTON PRÉFABRIQUÉ ‹
› CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ‹
› MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM ‹

T +32 (0)9 282 48 77
F +32 (0)9 282 45 09
mail@morti.be
www.morti.be
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