
Een digitaal hoekje voor iedereen. 

 
Beste vrienden.  
 
Bij het begin van dit nieuwe seizoen van de PC-club zijn we extra nieuwsgierig. 
Met dit artikel zal je weten wat waar en wanneer wordt gegeven.  
Je krijgt informatie over ons nieuw onderkomen en wat een meersenier is. 
Op het einde hebben we een primeur in de aanbieding. 
Nieuwsgierig? Lees verder. 
 

Op 28/9 zijn we gestart met het 2e semester van dit kalenderjaar. 
We begonnen uitzonderlijk later. 
De gebruikelijk 8 lessen van het najaar blijven wel behouden.  
 
In juni verlieten we het Torengebouw wegens geplande 
renovatiewerken. We moesten op zoek naar een nieuwe plaats 
voor onze PC-club, de beleggingsclub, het praatcafé en voor de 
bestuursvergadering.  Ons koor Amica Musica had inmiddels haar 
plekje al gevonden in het Dienstencentrum De Meersenier.  
 
We zochten en vonden daar ook snel een plaats die al 600 jaar 
bestemd is voor opvang van mensen met een behoefte. En hadden 
wij geen behoefte aan een nieuwe locatie? 

  
We vonden dat nieuwe onderkomen naast een Brabants-gothische kapel uit de 15e 
eeuw en voormalig godshuis van het Gilde der Meerseniers. Deze gilde werd 
opgericht door koopmannen in gebruiksvoorwerpen, zoals schoenlappers, 
kleermakers, tingieters, kruideniers, kaarsenmakers, en zorgde voor de opvang van 
behoeftige, bejaarde of zieke leden.   
 
In 1423 werd de kapel van het nieuwe gildegodshuis toegewijd aan Sint-Nicolaas, de 
patroonheilige van de meerseniers. Het diende tot 1842 als huisvesting voor 
bejaarden en behoeftigen. In 1878 sloot de kapel als bidplaats en werd in gebruik 
genomen als magazijn voor tapijten. Het gehele complex onderging tussen 1958 en 
1968 een grondige renovatie. De kapel werd vrijgemaakt, de interieurs volledig 
vernieuwd en een barokpoortje toegevoegd.  

 

Het poppentheater Van Campen nam haar intrek in de kapel en de aanpalende 

huizen kregen nieuwe functies. In 2016 speelden de Neus, den Bult, Liezeke en de 

andere poesjenellen hun laatste stuk in de voormalige kapel en verhuisden naar Lillo.  

Op de binnenplaats vinden we nu: 

Het Noordteater (huisnummer 3 tot 6),  

Ons dienstencentrum De Meersenier (nr. 7,8),  

De Koninklijke Aloude Rederijkerskamer De Violieren (nr. 9),  

Den Beulebak (huisnummer 10) 

 

We bereiken de onregelmatige, grotendeels geplaveide binnenplaats via een smalle 

doorgang onder een traditioneel breedhuis in de Lange Nieuwstraat, 3 dat eveneens 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/5352


tot het godshuis behoort. Grillig ingeplante huizen en de noordgevel van de kapel 

omsluiten één van de stemmigste binnenpleintjes van de stad, gekarakteriseerd door 

de centrale waterput met pomp en pompzuil met het beeld van Sint-Nicolaas uit 

1710. 

 

Ontdek er de trapgeveltjes, de rondboogdeur en onder een baldakijn een prachtige 

laatbarokke Madonna met Kind in terracotta op een sokkel met medaillon en trofee. 

Aan de noordzijde bevinden zich dan de achterliggende huisjes uit het tweede kwart 

van de 19de eeuw.  
 
Moedig de uitnodigende terrassen van den Beulebak trotserend, vind je aan deze 
noordzijde achteraan onze nieuwe locatie. Op de eerste verdieping huist onze PC-
club.  Ervaar het contrast tussen de ingangspoort en de digitale wereld en bedenk 
dat deze plaats zijn oorspronkelijk doel opnieuw bereikt.  
Als gepensioneerdenkring hadden we behoefte aan opvang voor onze 
kringactiviteiten en de meerseniers lossen het voor ons op. 
 
Dikke merci aan het dienstencentrum.  
 
 
Maar waar we voorheen in het Torengebouw in 
een kathedraal van ruimte zaten, nemen we nu 
genoegen met een kapel. De stoelen zijn 
beperkt en we kunnen plaats bieden aan 
maximaal 13 deelnemers per sessie; de 
dertiende zit dan wel krap.  
We hebben evenmin een drankautomaat en 
daarom worden de lessen telkens ergens 
halverwege onderbroken voor een drinkstop in 
de cafetaria.  Ieder koopt zelf een drankje aan 
een heel democratische prijs. 
 
Ons klasje is knus maar door de beperkte ruimte 
kunnen we maar 26 leden, gespreid over 2 
sessies, plaatsen. Het is belangrijk dat we ’s morgens de plaatsen kunnen installeren 
en daarom krijgt Frank graag één dag vooraf een bericht via E-Mail aan 
Frank.de.kinder@telenet.be of SMS indien je niet aanwezig kan zijn.  
Op de dag zelf kan dit ’s morgens vanaf 7.30 uur en voor 9.00 uur via een SMS 
(0479/39 99 93). Op die manier vermijden we dat nog hals over kop een PC moet 
worden geïnstalleerd  
 

Ons lesrooster ziet eruit als volg: 
 

De lessen beginnen om 9.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur 
 

Din 25 sept Info PC Tablet GSm  11.00 t/m 14.00 

Vrij 28 sept   ................... Multimedia Whatsapp 

Vrij 5 okt ......................... Win 10 huidige instellingen 

mailto:Frank.de.kinder@telenet.be


Din 16 okt Info PC Tablet GSm  11.00 t/m 14.00 

Vrij 19 okt ....................... Faststone Image viewer 

Vrij 26 okt ....................... Faststone Image viewer 

Vrij 9 nov ........................ Faststone Image viewer 

Din 20 nov Info PC Tablet GSm  11.00 t/m 14.00 

Vrij 23 nov ...................... Faststone Image viewer 

Vrij 7 dec ........................ Faststone Image viewer 

Din 11 dec Info PC Tablet GSm  11.00 t/m 14.00 

Vrij 14 dec ...................... Faststone Image viewer 

 
Fastsone is een gratis programma voor fotobewerking. Omdat Picassa niet meer 
beschikbaar is, gingen we op zoek naar een valabel gratis alternatief. 
De lessen Faststone kunnen vroeger klaar zijn maar voorlopig blijft de agenda even 
zo. We zien wel hoe de lessen vorderen. 
 
De aandachtige lezer ontdekt in het lesrooster enkele dinsdagen.  Op vraag van het 
dienstencentrum houdt Frank een maandelijks digitaal 3-uurtje in de Meersenier. 
Iedereen mag tussen 11:00 en 14:00 uur langskomen met een digitaal probleem. 
Frank tracht dan een oplossing aan te reiken of te verwijzen naar een 
vertrouwensvolle winkel.  Deze dinsdagen zijn toegankelijk voor iedereen. Zowel 
leden als niet-leden van onze KBC-kring zijn welkom op deze digitale dinsdagen, ook 
wel de di-di’s genoemd. 
 
We zijn overtuigd dat die di-di’s tot een aantal terugkerende vragen zullen leiden, die 
eenvoudig zijn op te lossen en iedereen kunnen aanbelangen. Daarom plannen we 
een rubriek op onze website KBCPagant.be waarin de meest voorkomende vragen 
een bondig antwoord zullen krijgen.   
Omdat deze column onze leden wilt laten delen in die oplossingen en om boeiend te 
blijven, zullen alleen vragen over de algemene werking van de PC, smartphone of 
tablet een weg vinden naar deze rubriek. 
Problemen met specifieke modellen, toepassingen of programma’s zal je er niet 
terugvinden. Dat zijn onderwerpen die thuis horen in de PC-club of bij de vakman. 
 
We berichten zodra deze rubriek inhoud en vorm krijgt. 
 
Om af te sluiten: we weten nu dat de meerseniers 600 jaar geleden al een oplossing 
voorzien hadden zodat we nu vlot een nieuwe locatie konden vinden. We zijn ze er 
heel dankbaar voor. 
 
Respect. 
 
Etienne 

http://www.kbcpagant.be/basispaginas/Pc_club.html

