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Forminable !!! 

Elke 14 dagen 

Sinds méér dan 20 jaar kan 
je bij ons op terecht op 
vrijdagavond (19-22u) en 
zondagvoormiddag (9.30-
12u).  

Advies, hulp, herstellingen, 
lessen en workshops, “all-
in” op deze bijeenkomsten 
in de Bosmier (Rijsbergdijk)!  

Cursussen 
Op maat voor doelgroepen 
zoals Senioren, Anders-
validen, verenigingen 

 

AUGUSTUS 2014 
Computerbad: speciaal voor 
mensen die nog NOOIT met 
een computer gewerkt 
hebben 
 

Onze 50+ startcursus:  
computeren voor vijftig 
plussers, sluit perfect aan op 
het computerbad 
 
Meer info: 

Bigclub vzw 
 Informatica Groep Kempen  

 
Kruisblokken 117,  
2491 Balen-Olmen 

 
GSM  0495/56 22 75 

e-mail info@bigclub.be 
 

http://www.bigclub.be 
 

IBAN: BE73 9793 9077 0060 
BIC: ARSP BE 22 

  

Verantw. Uitgever: R. Coens 
Secretaris BIGCLUB vzw 
Anjerstraat 17, BE-3970 
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Agenda 1ste Semester 2014 
e-mail info@bigclub.be bezoek ons op het internet => www.bigclub.be 
 

50+ START cursus 
Doel De intro-cursus voor alle 50plussers. Na de cursus kan je zelfstandig met computer 

teksten verwerken, tekeningen + afbeeldingen gebruiken, internetten en mailen 

Lestijden 10 x 3 lesuren, de cursus start op 15 Januari, telkens van 13.30u tot 16.30u 

Kostprijs € 60 (cursusmateriaal inbegrepen) 

Maandagcursus 
Doel Enkel leden, jaarcursus. Powerpoint en fotobewerking zijn de thema’s 

Lestijden 3 lesuren/sessie, de cursus start op 6 Januari  telkens van 13u tot 16u 

Kostprijs € 55  

Computerbad => Augustus 2014 
Doel  mensen die nog nooit met een computer gewerkt hebben en die hun “watervrees” 

willen overwinnen. De cursisten leren spelenderwijs de computer kennen  

Lestijden 3 x 3 lesuren, de cursus gaat door op 20/8, 21/8 en 22/8 van 14u tot 17 u 

Kostprijs € 15 

Lessen en workshops computerclub 
Op de computer-clubdagen kan men ook terecht voor aparte cursussen en workshops. Breng je 

computer, laptop, tablet, GPS of smartphone mee voor herstelling, nazicht of hulp bij het instellen. 

Deze diensten zijn voor leden van de computerclub gratis, inbegrepen in het lidgeld (€ 50/schooljaar) 

 

 10-12 januari  E-mail  

 24-26 Januari   Tablet/Ipad/Smartphone/Iphone Windows/android/IOS  

 7-9 februari  Sociale netwerken, Facebook, Linkedin 

 21-23 februari  Excel     

 14-16 maart   Excel     

 28-30 maart  Freebees     

 4-6 april   Powerpoint 

 21 tot en met 27 april => Digitale week: met “speciaal lesmoment” 23 april 14-17 uur 

 25 april   Voorbereiding PC-Kliniek 

 27 april   PC-kliniek: laat gratis je PC, Laptop, Tablet herstellen/in orde  

   brengen 

 16-18 mei  Veilig werken met de computer     

 30 mei – 1 juni  Draadloos netwerken 

Zomervakantie 

 20-21-22 augustus Computerbad 

 31 augustus  PC-kliniek: laat gratis je PC, Laptop, Tablet herstellen/in orde  

   brengen 

Locatie 
Gemeentelijke Basisschool De Bosmier Streekweg 11, 2490 Balen 
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