
Wordt WORD-officer. 
 

NU OOK BEREIKBAAR VOOR AL ONZE  
KRINGLEDEN. 

 
Beste kringleden,  
 
Onze PC-club blijft actief in deze coronatijd. 
 
Tegenwoordig zitten we vaak thuis. Een cursus volgen, kan dan een aangename 
afwisseling betekenen. 
 
De online versie van onze cursus Word loopt vlot. Daarom kwamen we op de 
gedachte om - tegen een kleine vergoeding - onze digitale cursus Word tijdelijk 
beschikbaar te stellen aan al onze kringleden, die zich willen bijscholen in de mystiek 
van Office Word. Een aanrader voor diegene onder ons die regelmatig een verslag, 
samenvatting of een verhaal schrijft. 
 
Met enkele eenvoudige oefeningen ben je in staat om een document met voorblad, 
korte inhoud, afbeeldingen, nummering en kopteksten in elkaar te steken.  
Later volgt nog een cursus “Fotoboek maken met Kruidvat fotosoftware”. 
We hebben momenteel 8 lesblokken online gezet. Op onze G-drive staat ook 
geschreven cursussen in pdf. Elk lid die geïnteresseerd is, kan het materiaal 
opvragen en de filmpjes bekijken. 
 
Gewoon het adres van de bestanden vragen bij Etienne of Frank. Je wordt dan lid 
van de Virtuele Online PCclub. Maar alleen daar van. De plaatsen in de fysieke  
klas in De Meersenier blijven beperkt tot de beschikbare plaatsen. 
 
Er zijn enkele afspraken om deel te nemen : 
 

➢ Je bent lid van de KBC-gepensioneerden, kring Antwerpen 

➢ Je bezit een office pakket 2016-365 of 2019 

➢ Je hebt de kennis om een bestand te downloaden.  

➢ Deze lessen nemen veel ruimte in. Na het downloaden zet je de lessen best 

op een afzonderlijke USB-stick van minstens 32 GB of een externe harde 

schijf en verwijdert ze daarna uit de downloads op je PC.  

➢ Bij interesse krijg je het eerste blok gratis.  

Dit gratis deel bestaat uit een aantal filmpjes, een cursus boek in pdf en een opgave 
voor de oefeningen die je best ook op dezelfde externe opslag bewaart. 
 
Ervaar je dat dit vlot werkt dan kan je de volgende lessen opvragen. Op dat moment 
vragen we een contributie van 9 € voor de verdere lessen van dit jaar 2020, te 
storten op de rekening van onze kring. Daarna krijg je via Pagantpcclub 2 links 
doorgestuurd van onze Gmail Drive en nemen we je e-mail adres op in onze 
aanwezigheidslijst van de Virtuele Online Pagant Pcclub. 
 
We zorgen wel dat de lessen steeds ook online blijven voortgaan. 



 
Interesse?  Geef een seintje aan Frank of Etienne via een mailtje aan 
“Pagantpcclub@gmail.com“ met de vermelding “Interesse online Pagantpcclub”. 
 
Hou het verder veilig. 
 
 
Frank De Kinder, docent    Etienne Van Criekinge, bestuurslid 


