
 
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.  

Pagant PC Club. 
 
3 maart 2021.  
 
Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat we nog eens samen kwamen in De 
Meersenier. De pc’s vreten stof en vooraleer we terug aan de slag kunnen, zullen we 
nog enkele uurtjes zoet zijn met updaten. 
 
Gelukkig kunnen we contact houden via Zoom. Maar eerlijk gezegd, het is toch 
plezanter om in De Meersenier samen te komen, eventjes een klapke te doen, 
mekaar te ondersteunen tijdens de les en voor diegenen die er zin in hebben, ’s 
middags samen blijven lunchen. 
 
Het is nog wat vroeg om naar die oude vertrouwde omgeving terug te gaan. 
Ondertussen blijven we verder contact zoeken via onze online versie. 
 
Dat dit minder leuk is, blijkt uit de verlaagde opkomst. Spijtig dat enkelen afhaakten, 
want diegenen die volharden, zullen bevestigen dat de virtuele bijeenkomsten leerrijk 
zijn. 
 
Sinds september van het coronajaar 2020 hebben we weer veel bijgeleerd: 

 teksten schrijven en een boek uitgeven via het programma Word;  
 Kerstwensen opsturen met een zelf gemaakte voorstelling of  
 een reiservaring in een PowerPoint presenteren;  
 een fotoboek maken met de knepen van de vakman; 
 een quiz ineensteken. 

 
Een op het eerste zicht saai programma, heeft vaak heel aangename verrassingen 
onder de motorkap steken. 
 
PowerPoint is bijna achter de rug en tijdens dit programma bleek de behoefte aan 
een geluidprogramma om een aangepaste achtergrondmuziek af te spelen tijdens 
een reisverslag of om een gepast geluidje op onze quiz te zetten. 
Op algemeen verzoek starten we met “Audacity” Dit is een prachtig en gratis  
audiobewerkingsprogramma waarin je stukjes muziek uit een liedje haalt, het aan 
een ander plakt, perfecte overgangen en opnames maakt, muziekstukken 
converteert naar een andere indeling en zo verder. Naast geluidsbewerkingen kan je 
korte teksten inspreken en bewerken. Ook het overzetten van een muziek-cd naar de 
pc komt aan bod. Kortom: “we gaan spelen met muziek en geluid”. 
 
Leden die interesse hebben om aan te sluiten bij een virtuele les zijn welkom. Het 
volstaat om een mailtje te sturen naar pagantpcclub@gmail.com en de eerste 30 
inschrijvingen krijgen alvast een uitnodiging. Ze worden samen met de vaste 
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deelnemers, enkele minuten voor de start uitgenodigd op onze volgende Zoom 
sessies van vrijdag 12/3 en 26/3 om 11:00 u. 
  
Tof dat Frank zich blijft inzetten om ons de kneepjes te leren en het ons naar de zin 
blijft maken.  Elke vraag of probleem vindt bij hem de weg naar de goede oplossing. 
 
Hij en Etienne zijn voortdurend op zoek naar wat jullie boeit en willen heel graag de 
lessen afstemmen op de gemeenschappelijke interesses. Heb je interesse voor een 
bepaald programma, zet het in je mailtje en bij voldoende belangstelling maken we er 
een nieuwe lessensessie van. 
 
Alvast dank voor je interesse en hopelijk tot binnenkort 
 
Frank & Etienne 

 
 


