Hallo,

om je wat in te lichten betreffende onze computerclub, laten we u graag dit relaas.

Wat jouw interesses ook zijn, we horen ze graag van je.
15 jarig bestaan

1993-2008
Onze ervaringen:

Ondernemingsnr: 888020251

Wij zijn een computerclubje die reeds 15 jaar samen zijn.
Iedereen word bij ons zo veel mogelijk geholpen door onze kennis en onze
samenwerking. Velen zetten bij ons hun eerste stappen in de computerwereld en hielden
er een heleboel vrienden aan over. Vrienden waarmee ze contact konden leggen, indien nodig buiten de bijeenkomsten. Ten slotte zijn er
verschillende interesses. Elk op zijn vlak. Je breekt zo door al je computervrees of komt eens kennis maken of een praatje slaan. Eerst en
vooral om iets op te steken. Wil je iets demonstreren? Zelfs dat mag, na overleg. Wat dan ook, iemand van ons zal je proberen wegwijs te
maken en op je vragen te antwoorden. Je computer als herboren laten aanvoelen door een her-installatie bijvoorbeeld. Bij ons is alles gratis
binnen de grenzen van ons huisreglement. Al die jaren zijn wij een luisterend oor en een helpende hand voor al je frustraties en
computerperikelen, ongeacht je rang of stand, leeftijd of geslacht. Bij ons ben je echt vrij om binnen te lopen wanneer je wil en aanwezig te
zijn wanneer je kan. Geregeld lichten wij een thema of programma op als gevolg van uw vragen en noden. Onze opstelling en onze houding
is bewust niet didactisch maar meer een open conversatie. Een gezonde formule die reeds lang standhoud en haar vruchten afwerpt dankzij
de nodige vrijwilligers. Ook de damesaantallen groeiden de laatste jaren gestaag in onze club.

Ons aanbod :
Adviseren bij aankopen of hulp bieden achteraf, is onze troef. Maar we beschikken ook over een breedband internetverbinding waar je desnoods je
eerste stappen op het internet zet of de laatste drivers voor je pc download. Wij beschikken over de mogelijkheid om op groot scherm te
projecteren voor duidelijkere kleine lettertjes. De meest courante besturings-systemen en alle computermateriaal worden je ter beschikking
gesteld. Alleen als uw eigen pc het nodig heeft, breng je hem mee ter controle of voor reparatie. Hiervoor verwittig je tijdig, zodat desgevallende
voorbereidingen kunnen getroffen worden. Na een hapje of een drankje houden we onze zaal zelf rein en ruimt ieders eigen zaken zelf op. Tijdens
thema-middagen is er voor niet geïnteresseerden altijd mogelijkheid om hun persoonlijke vragen te stellen of hun ding te doen. Wij delen graag
onze kennis en onze freeware programma’s.
Je computers aan elkaar linken zodat je van op de ene de andere kan raadplegen, allemaal zaken die je graag onder de knie krijgt. Voordat je aan
de helplijn van je provider gaat hangen tegen een tarief om u tegen te zeggen en van hot naar her word gestuurd, wil je kennis vergaren en niet
onoordeelkundig met termen en gezegden geconfronteerd worden. Je harde schijf doet niet wat je wil en verbergt zaken waarvan je zeker weet
dat ze bestaan. De slechte bedoelingen van virussen en e-mails met spyware alsook de veel voorkomende hoaxes wil je voor zijn door je ervaring
en deskundigheid. Hierdoor ben je gegevensverlies een stapje voor en kom je niet bedrogen uit. Je weet alvast dat de prullenbak je laatste
redding is. Maar er is meer. Gedaan met per ongeluk kwijtspelen van bestanden.
Je bent een back-up specialist geworden en voelt je veilig voor alle ellende ondanks de tijd die het je kost. Vanaf nu slaap je op 2 oren en je
pc geeft minder vlug de geest. Je weet welke software te gebruiken en hebt het nodige overleg van wat heden ten dage het beste is om te
gebruiken, gratis of betalend. Je wil niet bij de grijze massa horen die kunnen klikken met de muis maar niet weten wat er gaat gebeuren.
Je wil niet dat de computer de macht heeft over jou, maar net andersom. Dit alles leer je bij Antwerp Hobby Computerclub van mekaar ,op
vraag, uit de gesprekken of dankzij de demo's waarin alle tips aan bod komen om een volleerd gebruiker te zijn of te worden. Niet gesnapt ?
Wij zijn heel goed in herhalen. Verder doen wij nooit of te nimmer aan commerciële activiteiten.

Waarom Antwerp Hobby Computerclub ?
Vandaag zijn de moderne computers en hun mogelijkheden eindeloos groot. De kans tot crachen is immers even groot . Met jouw opgedane
ondervinding en veel experimenteren kan je binnen de kortste keren de problemen herkennen en oplossen van je stroef geworden pc. Wie
kan er vandaag mee leven dat opstart van je pc te lang duurt, of één van je randapparaten maar af en toe werkt, of je niet onafgebroken op
internet kan blijven surfen. De broodnodige schoonmaakbeurt laat je liever niet telkenmale over aan de winkelier, als je het even niet meer
weet. Zijn uurloon ligt immers hoger dan een lidmaatschap waarmee je een heel jaar kan aankloppen. Hardwarefouten bvb trachten we
vooral zelf op te sporen. Zodoende leren we je omgaan met je nieuwe computer of je weerspannige oude doos. Zowel het serieuze als het
ietwat grappige kan bij ons. Zo leer je ook werken met diverse programma’s, die je desnoods zelf aanbrengt. Scanners, modems of andere
randapparatuur, wij zullen het met je bespreken, zelfs in groep. Het leren instaleren van je hard en software doen we zeer graag samen met
jou. Creatief bezig zijn met onze hobby, de computer. Dat is ons motto. Je blijft op de hoogte van wat vandaag belangrijk is om veilig en up
to date te werken met je pc of laptop. De trein van nieuwigheden word door ons gevolgd indien nuttig geacht.
Onze website geeft nog een extra dimensie aan je deelname bij deze joviale vriendenkring . Ook hier krijg je ten volle informatie over wat
reilt en zeilt. We willen je dan ook graag uitnodigen of welkom heten binnen deze club, in een gezellige toffe ongedwongen sfeer. Om te
praten, te kijken of te luisteren, en te begeleiden in je eigen woordenschat. Informatie of tips uitwisselen is een dagelijks ritueel dat u alert
houdt. Vandaar door de jaren heen onze 7 slogans:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AHC-vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij.
AHC vind dat stilstaan gelijk is aan achteruitgaan.
AHC helpt met veel plezier en liefst op de club.
AHC ons doel : Helpen om te leren, en niet andersom.
AHC, uw verzekering voor zorgeloos computerplezier.
AHC Computer & praktijk, leer je bij ons op zaterdag.
AHC uw hoop in bange computermomenten .

WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN EN HEBBEN EEN LAGE DREMPELGRENS
In taverne de Schorren Graspolderlaan 32 te 2660 Hoboken tel: 03 828 49 96, komen we elke veertien dagen samen op zaterdag van 1417u. Bekijk onze kalender op http://users.telenet.be/msahc of www.ahc.be onder info - “bijeenkomsten” Of kom even langs en vraag naar
iemand uit ons beleidsteam : Grünther, Marc, Philippe, Eddy, of Julien. En we zetten samen onze computer naar onze hand. Tot ziens in de
Schorren.
TIP : Hulp nodig ?
Formuleer je vraag of je probleem zodanig, dat er zo min mogelijk bijvragen optreden. Zodoende kan jouw helper sneller snappen wat er
gaande is of er opgetreden is. Wees niet vies van een schermafdruk en lever hem of haar voldoende materiaal om uw probleem op te
lossen. En schep geen extra problemen door onuitvoerigheid. Wees gul met informatie. Ook als het probleem opgelost is, licht je de
helper(ster) in en laat hem niet met overtollige hersenbalast rondlopen. Respecteer computerhulp alsof het een fysiek - medisch problemen
zou zijn. Tenslotte is je computer iets wat je al lang niet meer kan missen. Armoedig geformuleerde vraagstellingen verlengen de
oplossingstijd van het probleem enorm. Vrijwilligers zijn tenslotte de lijm van de maatschappij. En ze moeten er nog lidgeld voor betalen
ook.
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