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BIGCLUB vzw is nu 19 jaar actief in de Kempen. De club werd opgericht 

omdat er toen, in de Kempen, nauwelijks de mogelijkheid was om te leren 

omgaan met een computer. Nu meer dan 18 jaar later, kan je, bij wijze van 

spreken, op elke hoek van de straat cursussen volgen. Een kwaliteitsnorm is 

er niet echt, waardoor het voor geïnteresseerden moeilijk is om door het bos 

de bomen te zien. 

Je zou dan ook denken, waarom heb je dan nog een computerclub nodig? 

Ik kan toch overal terecht!  

Niets is echter minder waar. Je kunt lessen volgen, maar als het om 

praktische hulp gaat bij computerproblemen, advies en raad om dingen 

aan te pakken, dan stopt het bij de lessen die je krijgt. Bij de computerclub 

echter, kan je altijd op ondersteuning rekenen, naast de lessen die men er 

geeft. Je leert dus niet alleen met de computer en programma’s omgaan, 

maar als je ergens mee vastzit, een defect of een probleem, dan wordt je 

ook daadwerkelijk geholpen.  

Tot binnenkort, in de basisschool De Bosmier, Rijsbergdijk. 

Computerles en -hulp in je buurt 

BIGCLUB vzw 

Onze computerclub is een vzw. Je kunt jaarlijks jouw lidmaatschap 

vernieuwen. Er zijn leden die dit al jarenlang doen en het zien als een 

“verzekering” mocht er eens iets fout gaan met computer of laptop. Immers, 

leden hebben recht op gratis ondersteuning en hersteldiensten. 

Kostprijs jaarlijks lidmaatschap: € 50,- (er zijn kortingen voorzien indien er 

meerdere personen per gezin inschrijven) 

Anderen delen hun ervaringen en kennis. De ene weet veel over foto’s en 

fotobewerking, de ander is een kei in officetoepassingen. Weer een ander is 

dan een handige Marc, Rik, …  op het vlak van hard- en software of houdt 

van “gaming”. Zo is er voor iedere smaak iets te vinden. 

“Clubdagen” zijn er om de twee weken. Telkens op vrijdagavond en 

zondagvoormiddag. Er staat steeds iets op het programma voor diegenen 

die zich willen bijscholen en de mensen die zich met de technische dingen 

bezig houden hebben “spreek(=werk)-uur”. Je kunt bij hen terecht met al 

jouw vragen. 

Ben je zelf onderlegd op het vlak van informatica, collega’s zijn altijd van 

harte welkom! 

In deze folder: 

1 Computerles én -hulp 

2 Bigclub vzw 

3 Agenda 
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Op de clubdagen (vrijdag 19-22u en zondag 09.30-12u) kan je bij ons terecht voor herstellingen, advies, 

themalessen of workshops. 

2 September  Opendeurdag – PC-kliniek 

8-9 September BIA op Trezart-festival (Bigclub in Action) 

14-16 September Start to Windows Part I 

28-30 September Start to Windows Part II 

12-14 Oktober Fotobewerking I 

26-28 Oktober Fotobewerking II 

16-18 November  Fotobewerking III 

30 November + 2 December Fotobewerking IV  

14-16 December Internet 

11-13 Januari 2013 E-mail 

25-27 Januari 2013 Pads & Tablets (Ipad, Android tablets en smartphones) 

Clubdagen 

Op regelmatige tijdstippen richten wij ook cursussen in voor speciale doelgroepen. In samenwerking met de 

seniorenraad en de mindervalidenraad starten er nog enkele cursussen. Inschrijven kan direct (zie 

contactadres) of via de Kruierie Balen (Bernadette Haesen 014/829234 (Seniorenadviesraad)  

Computerbad 29-30-31 augustus 2012 

Speciaal voor mensen die nog geen kaas gegeten hebben van computers. Er helemaal niks van afweten is 

hier een pluspunt! 

14u tot 17u 
 

Computerles 50+ start 5 September 2012 

In 10 sessies van telkens 3 uren leren omgaan met computers en computerprogramma’s (max. 16 

deelnemers) 

14u tot 17u  

Powerpoint/fotobewerking voor leden Start september 2012  

maandagcursus, voorbehouden voor leden met sessies van telkens 3 uur (cursus is reeds volzet) 

13u tot 16u 

 

  

pc-kliniek 

 

PC ziek?  

2 September & 28 Oktober 2012  

GBS De Bosmier 
 

Streekweg 11, 2490 Balen 

10 – 16 uur laat gratis je pc/laptop nakijken  

  

Speciale cursussen 


