
Verslag bijeenkomst werkgroep GebruikersOndersteuning op maandag 26 september 
van 20 tot 22 uur in het KennisCentrum aan de Apothekersdijk 35 te Leiden. 
 
Aanwezig: André van Brussel, Joost Bullens, Tom den Duijf, Paul Harris, Rolf 
Kooi, Jacob Lopes Cardozo, Dirk Los, Carel Wijffelman; afwezig: Erik Rörsch, 
Steven Kormeling. 
 
1. HCC_Leiden bijeenkomsten (3de dinsdag van de maand) 
 
De bemensing van de stand wordt door Jacob geregeld. De volgende bijeenkomst is 
op dinsdag 18 oktober in het Bonaventura College aan de Burggravenlaan van 20 
tot 22 uur. Rolf en Joost zullen daar WL. Is er nog een vrijwilliger die langs 
wil komen? 
 
2. GebruikersBijeenkomst in een OLB: 30 oktober 2005 
 
Dirk Los zal op een zondag, voorgesteld wordt 30 oktober, een bijeenkomst 
organiseren voor (aankomend) WL-gebruikers. André vertelt daar wat over HCC-
Leiden,  iemand van de bibliotheek over beschikbare diensten; Ger zal een 
algemeen verhaal houden over WL waarna er op een paar stands demonstraties van 
het gebruik van WL gegeven worden door Carel, Joost en Ton. Meenemen: Wandy's en 
3 PC's. CD's met Knoppix. Dirk is binnen een aansluiting op WL? 
 
 
3. HCC-beurs in Utrecht op 25-27 nobember 2005 
 
In tegenstelling tot eerdere berichten zal HCC-Leiden op de beurs 
vertegenwoordigd zijn. WL is welkom om daarbij een stand te bemensen. Afspraken: 
3 doorlopende toegangskaarten en een spreker voor elk van de drie dagen. Ger 
stelt zich beschikbaar op een (algemeen) verhaal te verzorgen maar als er een 
ander graag wil dan stapt hij opzij. Joost, Ton, Ger en Jacob stellen zich in 
ieder geval beschikbaar om de stand te bemensen. Voor de aankleding van de stand 
zoeken we nog geschikt materiaal. Johan de Stigter van Gandalf had nog wat leuke 
zaken in de aanbieding. Verder wat nieuwe foto's? 
 
4. Internet delen via WL 
 
Dirk zal voor volgende bijeenkomst een introductie verzorgen over het delen van 
internet via WL. 
 
5. Volgende bijeenkomst 
 
Maandag 7 november 2005 in het KennisCentrum aan de Apothekersdijk 35 te Leiden. 
 


