
 

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. 

 

 
 

PC-club virtueel 

 

 

 

 

Beste cursisten, 

 

De recentste stijging van het aantal besmettingen maakt ons triestig want de 

coronamaatregelen treffen onze Kring in het hart. De Meersenier is tijdelijk 

gesloten en we rekenen er niet op dat ze snel haar deuren terug zal openzetten 

voor onze activiteiten.   

Met spijt melden we dat we niet kunnen samenkomen in ons klasje tot einde van 

het jaar. We hopen op jullie begrip en zien optimistisch uit om de klassikale 

lessen begin volgend jaar toch te mogen hervatten. 

 

Als Pc-club bleven we niet hulpeloos toezien hoe het covid-virus ons treft. 

Zolang onze computers niet worden besmet, kunnen we met veel enthousiasme 

verder werken.  Door de virtuele lessen met zoom kunnen we ervoor zorgen dat 

2020 toch nog vruchtbaar kan worden. Onze 1e zoom bijeenkomst gaf als test 

een plezante ervaring, die naar meer smaakt. Onderaan vind je het verslag van 

deze eerste zoom-sessie versie 2020.  

Noteer dat je de oefeningen Word mag blijven doorsturen.   

  

Na Word maken we een fotoboek. Frank maakt ook voor deze lessen filmpjes, 

die je van de google Drive zult kunnen afhalen. Je krijgt een bericht zodra ze 

klaar zijn. Frank heeft een mooie gebundelde cursus opgesteld.  We moeten nog 

zorgen voor de verdeling.  Daarom weten we graag wie geïnteresseerd is om 

deze cursus virtueel te volgen. Graag een seintje aan Frank. We vinden wel een 

oplossing om het bundel bij jullie te krijgen. 

 

We willen ook melden dat we op volgende data een bijeenkomst beleggen via 

zoom.  Frank nodigt jullie dan uit om deel te nemen via een link in een mail.  

In die sessies bespreekt hij de lessen zoals hij dat gewoon was in de Meersenier.  

Doe eens mee om te ervaren hoe vlot dit loopt. 

 



 

 

We zijn er zeker van dat je het goed zal blijven doen tijdens deze overbrugging.  
 

Het hoeft niet beter, best,  

excellent of exquise te zijn. 

Goed volstaat  

Hartelijke groet 

De les start telkens 

 droom

om 10:00 u op volgende data 

 

11 en 18 september 

02, 16 en 30 oktober 

13 en 27 november 

11 en 18 december 

 

Na het fotoboek starten we de cursus Power Point; 

in navolging op de  van Arnout Van den 

Bossche https://www.youtube.com/watch?v=QRn9mIX9-BI
is het onze bedoeling om ons te beperken 

tot de nuttige zaken die je met dit programma kunt. 

Hiervoor gebruiken we het boek Visual Steps dat je 

rond 20 € zal kosten. 

We zoeken uit hoe we dit makkelijk bij jullie 

krijgen. Hierover later meer maar nu toch alvast de 

vraag wie geïnteresseerd is in deze lessen en het boek. 

 

We zien ook al uit naar de lessen die we na de cursus Power Point kunnen 

geven; we zijn vragende partij om te weten welke programma’s jullie 

interesseren. Als er een brede basis voor is, zullen we graag erop inspelen. 

 

en hou je goed 

 

Namens de PC-club, 

Frank De Kinder 

Etienne Van Criekinge,  

https://www.youtube.com/watch?v=QRn9mIX9-BI


 

 
 

Verslag videochat Vrijdag 31/7/2020 11 uur 
 

1) Welkom. 
2) Lessen die voorbij zijn. 
3) De puntenverdeling (Oorkonde volgt per Email) 
4) Microsoft Office 2019 Word (u mag nog steeds lessen doorsturen)  
5) Lessen die komen. (Online cursussen) 

a) Fotoboek maken met Kruidvat Fotosoftware. 
b)  Power point 2019 - 2016 - 365 wordt ook ondersteund. 

6) Aankoop “Basisboek PowerPoint 2019-2016-365” van Visual steps. 
Nog in onderhandeling / bespreking 

7) De Meersenier voor september (spijtig genoeg met de huidige 2é 
golf zal deze nog niet doorgaan en zullen we misschien niet 
kunnen samenkomen op deze locatie tot de crisis voorbij is). 

8) De toekomst  
a) We gaan filmpjes maken en online zetten, jullie kunnen deze 

dan uitproberen en telkens op de dag van de video lessen leg ik 
het ook nog eens uit. 

b) Er zullen dus steeds video lessen plaatsvinden via Zoom 2x per 
maand. 

c) Er wordt een cursus boek (Fotoboek maken) geleverd via de 
kantoren van KBC aan de personen die inschrijven. 

 
Vermoedelijke datums telkens vanaf 10 uur 

11/9/2020   
18/9/2020 
2/10/2020 
16/10/2020 
30/10/2020 

 
Deze datums zijn nog in bespreking en kunnen nog wijzigen. 
Beperkte video uitleg van het Kruidvat 
https://www.youtube.com/watch?v=s-MBOQMEU0U 

Frank 
 
  

20/11/2020 
 11/12/2020
 18/12/2020
 

https://www.youtube.com/watch?v=s-MBOQMEU0U


 

 

Intresseformulier 
 

wil je aan Frank een mailtje sturen waarin je meedeelt 

    

Namens de PC-club, 

Frank De Kinder 

Etienne Van Criekinge,  

 

- fotoboek maken: ja of nee 

- power point: ja of nee 

- interesse voor :  ……. (meldt je wens)

Pagantpcclub@Gmail.com 


