
Zoals  u  wellicht  al  vernomen  heeft   
is  de  KLM  computerclub  "Airchips" 
onlangs  opgeheven.  Uw  VGKLM 
heeft  daarom  gezocht  naar  een 
goede vervanger omdat er  toch ook 
behoefte  onder  onze  leden  is  om 
zich  te  kunnen  bekwamen  op 
computergebied

Wij  zijn  blij  u  te  melden  dat  we   
voorlopig  een  samenwerkings  over
eenkomst  hebben  kunnen  afsluiten 
met  de ASCC  Hieronder  kunt  u  le
zen wie of wat deze computerclub is.

Wij  zijn  blij  dat  onze  leden  gebruik 
kunnen  maken  van  de  kennis  van 
deze  club  op  computergebied 
zonder dat er gelijk een verplichting 
is  om  lid  te  worden  van  deze 
vereniging  hoewel  we  onze  leden 
aanraden om dat wel te doen omdat  
de  spreekuren  van  deze  club  zeer 
waardevol  kunnen  zijn  en  zeker 
kostenbesparend  als  u  een  serieus 
computerprobleem hebt. Ook de cur
sussen  kunt  u  volgen  zonder  direct 
lid  te  zijn  of  verplicht  lid  te  worden 
van deze computerclub

Hieronder kunt u meer lezen over 
deze club.

Doe er uw voordeel mee !!!

De ASCC is opgericht door senioren 
voor senioren. Hoewel de naam van 
deze  vereniging  anders  doet 
vermoeden,  is  de  Amstelland 
Senioren  Computer  Club  allerminst 
een  club  voor  alleen  65plussers. 
Deze  club  is  bedoeld  voor  vol
wassenen  die  computerkennis  niet 
met  de  (school)paplepel  ingegoten 

hebben gekregen. Daarom geven zij 
cursussen  over  de  mogelijkheden 
van  pc’s,  tablets  en  smartphones. 
Op  vrijdagochtend  bieden  zij  hun 
leden gratis computer/tablet hulp. 

Maandelijks  wordt  op  de  derde 
dinsdag  van  de  maand  een 
clubmiddag  gehouden  over  actuele 
onderwerpen.

Alles  over  deze  vereniging,  over  lid 
worden,  de  activiteiten  en  nog  veel 
meer vindt u op de website van deze 
vereniging.

www.ascc.nl

ASCC  houdt  hun  vergaderingen, 
opendagen,  cursussen  inloopmid
dagen  etc.  etc.  in  het  ons 
welbekende wijkcentrum

West End
Westwijkplein 3 
1187 LS  Amstelveen
T: 0647880464
(alleen op werkdagen van 09:00 – 
17:00)
Iedere vrijdagmorgen inloop van:  
9.0010.30  

ASCC Start nieuw seizoen 
in het najaar

In  het  najaar  2017  start  de  ASCC 
het  nieuwe  cursusseizoen  met 
cursussen  en  workshops  voor  Win
dows  10, Android  tablets  en  smart
phones,  iPad/iPhone,  Facebook, 
Fotoalbums maken, Foto en Video
bewerking en nog veel meer. 

De  cursussen  worden  gegeven  in 
kleine  groepen  en  in  een  rustig 
tempo  door  deskundige  en  gedul
dige  docenten.  Kom  eens  langs  op 
een vrijdagochtend inloop langs voor 
informatie,  advies  en  eventueel  in
schrijven  in  het  wijkcentrum  West
end, 

Een  mooie  speciale  gelegenheid 
daarvoor  is  één  van  de  volgende 
tijden:

Donderdag  7  september  tussen 
19.00 en 21.00 uur;

Vrijdag 8 september tussen 19.00 en 
21.00 uur;

Zaterdag 9 september  tussen 13.00 
en 16.00 uur;
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Theo Mulder/ Aris Zwart




