
 
 

PC-club virtueel 

 

 

 

 

 

Beste cursisten, 

 

We hebben al een lange tijd ons best gedaan en toch kon de recente verstrenging 

niet worden afgewend. Het aantal besmettingen maakt ons triestig want corona 

treft onze Kring in het hart. De Meersenier is tijdelijk opnieuw gesloten.   

 

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

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

verder.   

Door de virtuele lessen met zoom blijft 2020 vruchtbaar.  

Inmiddels hebben we ervaring opgedaan met onze onlineversie van ”office 

Word” en “fotoboek maken”. Deze bijeenkomsten waren plezant en leerrijk.  

 

Dat er een vaccin is, stelt ons hoopvol. In afwachting van de uitrol ervan, 

kunnen we nog niet terug naar de Meersenier. We zijn wel tevreden dat onze 

bijeenkomsten visueel blijven doorgaan via onze verbeterde virtuele “Zoom 

meeting”. 

We hopen op jullie begrip en zien optimistisch uit om de klassikale lessen in het 

voorjaar van 2021 te mogen hervatten. 

 

Word en cursus Fotoboek maken is achter de rug en we starten 

op 20/11/20 met de cursus Power. In navolging op de droom 

van Arnout Van den Bossche is het onze bedoeling om ons te 

beperken tot de nuttige zaken die dit programma aanbiedt. 

We starten voor een deel met een “Basisboek PowerPoint 2016 

2019 365”, dat je kan bestellen via Bol.com of via de 

Standaard boekhandel. 

De uitgever is Visual steps ISBN nr. 9789059055056 

Verder stuurt Frank bestanden in PDF formaat door naargelang de vordering van 

de cursus. Deze Pdf’s zullen uiteindelijk leiden tot een volledige cursus.  Na het 

boek volgt PDF “PowerPoint achter de Basis”, beweging animatie, muziek 

enz… zodat je op het einde een volledige geanimeerde PowerPoint kunt maken. 

Zijn filmpjes van de lessen kan je downloaden op onze Drive van onze Gmail, 

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


waarna je ze best opslaat op je USB of externe HD. Hiervoor krijg je later een 

exclusieve toegang. 

Op volgende vrijdagen voorzien we via zoom een bijeenkomst, die start om 

11:00 u.  Om 10.50 uur nodigt Frank je uit voor deelname. 

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

Doe eens mee om te ervaren hoe vlot dit kan. 

 

Data: 

 

 2020 November 20 PowerPoint 

  December 11 en 18 PowerPoint  

  

 2021 januari 15 en 29   PowerPoint 

  Februari: 12 en 26 PowerPoint 

  Maart 12 en 26 PowerPoint 

  April  09 en 30 nog te bepalen 

  Mei 07 en 28  

  Juni 11 en 25 

  September 24 

  Oktober 08, 15 en 29 

  November 12 en 26 

  December  10 en 17 

 

We zien uit naar de 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. 

 

Uiteraard blijven wij de situatie nauwlettend opvolgen  

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

 

Namens de PC-club, 

 

Frank De Kinder    Etienne Van Criekinge,  
 


