
 

PC-CLUB 

 
Beste vrienden 
 
Wil je digitaal bijblijven, maak dan kennis met de 
PC-club van onze kring.  
  
Op vrijdag 16 september 2022 starten we een 
nieuwe reeks bijeenkomsten in het dienstencentrum “De Meersenier” op de 
2de verdieping. Dit is op korte wandel-afstand van het Torengebouw. Een 
plannetje vind je bij de praktische info.  
 
Op elke clubdag bieden we een voormiddagsessie aan met start om 9:30 u 
en een namiddagsessie met startuur om 13:30. Ze duren telkens 2,5 u met 
onderbreking voor een drankje. Je kan ook reserveren voor een lunch aan 
een democratische prijs. 
 
Op vandaag, zegge half oogst 2022, hebben we voor de namiddagsessie 
nog enkele plaatsen vrij. Zolang we plaats hebben op onze knusse 
zolderkamer is, wie mee op de digitrein wilt springen, van harte welkom. 
 
We hebben volgende kalender samengesteld voor het 2e semester: 

 
De Meersenier (Sint Nikolaasplaats) 

Pcclub KBC gepensioneerden 2022/2 
 

 Vrij 16 Sept Overschakeling van Windows 10 naar Windows 11. 

 Vrij 30 Sept  Overschakeling van Windows 10 naar Windows 11. 

 Vrij 14 Okt Sociale media Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. 

 Vrij 28 Okt Windows Beveiliging, Antivirus programma’s. 

 Vrij 4   Nov Total Commander. 

 Vrij 18 Nov OneDrive, Dropbox, Google Drive, en andere. 

 Vrij 2   Dec Smartphone Fotobewerking naar pc. 

 Vrij 9   Dec Smartphone Filmpjes maken. 

De volgorde kan licht wijzigen; dit ervaren we wel in de loop van het najaar. 
Over deze onderwerpen worden 1 of meer bundels samengesteld. Ze 
kunnen worden besteld aan kostprijs voor de pc-clubleden.  
 



Is je interesse gewekt? Voel je je aangesproken? Neem dan contact op met 
 

Frank De Kinder op nummer ..............0479 399 993 = voorkeur 
Etienne Van Criekinge op nummer ....0476 649 507 

 
Voel je welkom en denk eraan: we hebben één gouden regel, 

die zegt dat iedereen zich goed moet voelen, 
zowel qua lesinhoud als gezelligheid. 

Dat is simpelweg een kwestie 
 

Frank,  Etienne,  
Docent Kringvertegenwoordiger  
PC-club van KBC Gepensioneerden, Kring Antwerpen 

 

Alle “Cursusboeken” kunnen aangevraagd worden via Mail bij: 

Frank.de.kinder@telenet.be 

Etienne.van.criekinge@telenet.be 

We leveren ze in de Meersenier tijdens de lessen. 

Fotoshop Cursus alleen via zoom 

en als er nog interesse is volgen er extra oefeningen. 
 

 
 

De PC-club is zo fijn 
Digitaal bijblijven, voelt zo goed 

PC-club omdat het mag 
Niet omdat het moet 

 
Dat plezier kan je niet kopen 
Je mag het ook niet ontlopen 

We leren niet voor een diploma 
want “Vriendschap“ 

Dat is ons duurzaam aroma 
 

Dat is een kwestie 
Een kwestie van vriendelijkheid 

 
Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft ons 
automatisch de toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze 
website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan telkens te verwittigen. 
Dank voor uw begrip 
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