
PCClub De blokhuispoort 
 
Het nieuwe seizoen is aangebroken. Wij hopen dat iedereen een goede vakantie heeft 
gehad. Wij zijn er weer klaar voor. Er is in de laatste drie maanden veel veranderd in 
computerland. De snelheden van de computers zijn als een raket omhooggeschoten. Drie 
maanden geleden was de 200Mhz. Pc betaalbaar. Een 300 MHz was niet te betalen. Deze 
PC kwam op ongeveer op 4000 gulden. Nu kun je hem al kopen voor ongeveer 2500 gulden. 
Het is niet meer leuk. Denk je een snelle computer te hebben, ga je op vakantie kom je terug 
en je computer is meteen een stuk in waarde gedaald. Het is daarom zeker de moeite waard 
om niet meteen de snelste en duurste computer aan te schaffen. Je kunt niet bijblijven of je 
moet veel geld uitgeven. Is het allemaal wel nodig om een snelle fiets aan te schaffen voor af 
en toe eens een stukje te rijden? Nu dient zich een mooie kans aan om voor weinig geld een 
super de luxe computer aan te schaffen. Het PC Privéproject van Justitie. Vele mensen 
waren zeer enthousiast en gingen meteen op avontuur uit. Vele computerzaken in de 
omgeving werden uitgehoord over hun prijzen. De een had nog een betere configuratie dan 
de ander. Er was zelfs al iemand die zijn computer had weggeven. Het project verliep niet 
helemaal zoals men verwachte. Er moesten zelf bestellingen worden afgezegd. De 
computerclub van de locatie de Marwei en wij hebben bij verschillende bedrijven offertes 
aangevraagd. Uit de gezamenlijke club vergadering werd er een bedrijf uitgekozen. Dit werd 
RODO uit Leeuwarden. Een mooie brochure en scherpe prijzen. De clubs wilde voor hun 
leden een goed bedrijf uitkiezen. Omdat er vele mensen waren die belangstelling hadden in 
het aanschaffen van een pc. Was een gezamenlijke inkoop verstandig gelet op de fikse 
korting met genoeg deelnemers. De mens blijft toch eigenwijs, vele mensen gingen zelf op 
pad (wat hun goed recht is) en gingen een offerte bij vele computerzaken aanvragen. Ik heb 
vernomen dat de verkopers in de omgeving van Leeuwarden vele justitiemedewerkers over 
de vloer hebben gehad. Omdat er toch verwarring was in de blokhuispoort over RODO is er 
een tweede alternatief gekozen, dit werd NSC. Een bedrijf dat gevestigd is in Leeuwarden en 
Drachten. Deze twee bedrijven zijn goed en waar je vertrouwd een computer kunt kopen. 
Onze eigen leverancier BUDGET-computers wilde graag meedoen maar kon niet aan de 
prijzen toekomen van bovenstaande computerbedrijven. Nu ik dit artikel schrijf is het nog niet 
bekend dat het project wel of niet doorgaat. De ene keer wordt er bekend gemaakt dat het 
door gaat en dan komt er een nieuwsbrief dat er een stop ingelast wordt door de 
rekenkamer. Dan wordt het weer vrijgegeven maar dan is er niet de kennis hoe het verder 
moet. Een Huis van Verwarring. Maar wij gaan stug door, wij hebben drie nieuwe computers 
gekocht en gaan op 26 september van start met een opendag. Wij verwachten dat er vele 
leden, nieuwe leden, en bezoekers komen op de opendag. Het enthousiasme was zeer groot 
de afgelopen twee maanden en dan kun je verwachten dat deze enthousiaste mensen 
allemaal op deze mooie dag komen met hun vrienden, kennissen en familie. Wij zijn er klaar 
voor. Wij bieden weer een ruim aanbod van activiteiten en cursussen. Nu ook voor de 
partner of gezinslid van een P.C.C. lid. Een nieuw lokaal (ruimte naast de POV-zaal), gebruik 
mogen maken van de bar in de POV-zaal. Vele leden/ nieuwe leden met supersnelle 
computers, wat kan het dan mooi worden. Het is nu de beurt aan u, bezoek de Thema-
avonden, volg een cursus, kom in het bestuur, wordt lid en nieuwe suggesties zijn altijd 
welkom. Lieve mensen laten wij er iets moois van maken, dat wij gezamenlijk de kennis van 
de computer aanleren. 
 
 
 
Willem Helfrich 
Henk Visser 
S.v.d.Zee 
W.Ladenius 
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Start PCClub bijeenkomsten. 
 

Zaterdag 26 September opendag 
  Aanvang 10:00 - 16.30 uur 
  Locatie POV-zaal blokhuispoort. 
  Iedereen is welkom met aanhang. 
 
Nieuwe locatie computerzaal. 
 

Het computerlokaal is verhuisd naar een andere locatie. De ruimte naast de 
POV-zaal is opgeknapt en wij kunnen nu daar gebruik van maken. Er zijn drie 
nieuwe computers aangeschaft en er komen nog een aantal computers uit de 
inrichting. Er is veel werk verzet om deze ruimte geschikt te maken voor 
gebruik. Veel dank aan die vrijwilligers die dit hebben gerealiseerd. Daarbij 
hebben wij de beschikking over de bar in de POV-zaal en er kan nu tijdens de 
bijeenkomsten een drankje worden genuttigd.  

 
PCC leden. Onder PCC leden wordt verstaan dat het lid een POV lid moet zijn. Elk PCC 

lid mag een familielid uit eigen gezin meenemen naar alle activiteiten van de 
PCC-club. Een PCC lid is pas lid als de contributie voor de POV en de PCC 
betaald is. De PCC leden vormen de club en samen zijn zij verantwoordelijk 
voor het materiaal en de voortgang van de club.   

 
Contributie. De contributie van de PCClub bedraagt 50 gulden per jaar. 
 De contributie dient u over te maken op:  

Bankrekening Rabobank Drachten 3890.41.661 t.n.v. P.C. Club H.v.B. 

Dit moet voor 1 oktober worden gestort. Met uw contributie kan de club de 
activiteiten organiseren. 

 
Nieuwe activiteiten van computerclub. 
 
  Er komen 8 themabijeenkomsten op de eerste dinsdagavond van de maand. 
  Er worden trainingen in diverse softwarepakketten gegeven.  

Basiscursus computergebruik en een beginnerscursus Word ’97. 
Een bezoek aan een computerbeurs. 
Op de bijeenkomsten is een helpdesk aanwezig. 
Een leeshoek van diverse lectuur. {Nieuwe ideeën altijd welkom}  

 
Aantal leden tot heden. 

  46 leden en er kunnen veeeel meer bij. Meldt u aan d.m.v. storting van 50.- 
 



Activiteiten P.C. Club 
 
Opendag 
 

Zaterdag 26 september   Opendag – diverse demonstraties gebruik PC 
  10.00 – 16.30 
 
Thema-avond 
 
Dinsdag 06 oktober  Thema – Instaleren en configureren Windows ’98  
  19.00 – 22.00  
Dinsdag  03 november  Thema – Software instaleren. Spellen en programma’s 
  19.00 – 22.00 
Dinsdag 01 december  Thema – Tekenprogramma’s, kaarten maken. Lay-out. 
  19.00 – 22.00 
Dinsdag 05 januari  Thema – Effectief modem/fax gebruik. Internet/ EMAIL 
  19.00 – 22.00 
Dinsdag 02 februari  Thema – Games (nieuwste spellen) 
  19.00 – 22.00 
Dinsdag 02 maart   Thema – Probleemoplossingen van de P.C. 
  19.00 – 22.00 
Dinsdag 06 april   Thema – Windows ’98 
  19.00 – 22.00 
Dinsdag 04 mei   Thema – Afsluiting. Test uw kennis/ vaardigheden. 
  19.00 – 22.00 
 
Cursus 
 

Dinsdag 13 oktober  Cursus – Basisbegrippen pc-gebruik. Deel 1 
  19.00 – 2200 
Dinsdag 20 oktober  Cursus – Basisbegrippen pc-gebruik. Deel 2 
  19.00 – 22.00 
 
Dinsdag 10 november  Cursus – Basisbegrippen pc-gebruik. Deel 1 
  19.00 – 22.00 
Dinsdag 17 november  Cursus – Basisbegrippen pc-gebruik. Deel 2 
  19.00 – 22.00 
 
Dinsdag 12 januari  Cursus – Word ’97 Basisbegrippen 
  19.00 – 22.00 
 

Kosten van de cursus Basisbegrippen  20,00 pp 

Kosten van de cursus Word ’97 15,00 pp 

Cursus incl. lesboek, diskettes en koffie. 
 
 
 
Contributie. De contributie van de PCClub bedraagt 50 gulden per jaar. 
 De contributie dient u over te maken op:  

Bankrekening Rabobank Drachten 3890.41.661 t.n.v. P.C.Club H.v.B. 
  Dit moet voor 1 oktober worden gestort. Met uw contributie kan de club de 

activiteiten organiseren 
 



Aanmelding 
 
 
Cursusgeld op de cursusdag betalen. 
 
 

 
Ik geef mij op voor de cursus Basisbegrippen pc-gebruik.  
 

Ik heb voorkeur voor de 1e groep 13 en 20 oktober  19.00 – 22.00      

    2e groep 10 en 17 november 19.00 – 22.00      
 
Naam: ………………  
Naam: ………………  
 
Handtekening: ………………. 
 

 
Ik geef mij op voor de cursus Word ’97 basisbegrippen.  12 januari 1998 19.00 – 22.00 
 
Naam: …………………  
Naam: …………………  
 
Handtekening: ………………. 
 

 
 
Ik meld mij aan als nieuw PCC lid. 
 
Naam: ………………….   
Adres: ………………… 
Postcode: ……     Plaats: …………………………… 
 
Handtekening: …………………………………………. 
 
Betaling voor 1 oktober 1998 
Bankrekening Rabobank Drachten 3890.41.661 t.n.v. P.C.Club H.v.B. 
 

 
 
Aanmeldingen inleveren in het postvakje van de PCClub. 
 
Cursus Word’97 is bedoeld voor die mensen die de cursus op het werk niet hebben 
gekregen. (Denk aan de partners van de leden) 
 
 
 
 
Verdere Info: Willem Helfrich/ Henk Visser. 


