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Deze nieuwsbrief wordt u 
aangeboden door  
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en wordt maandelijks verspreid per 
email onder geregistreerde 

bezoekers en cursisten. 
 

Seniorweb is een lokaal leercentrum 
aangesloten bij Seniorweb 

Nederland 
 

Reacties: 
nieuwsbriefswb@gmail.com  
 

Lokale website: 
seniorwebbest.nl    
 

Landelijke website: 
www.seniorweb.nl  

Internetcafé voor senioren. 
 
Internetcafé in CultuurSpoor (de bibliotheek) 
 
Iedere dinsdagmiddag  en vrijdagmiddag  
van 13.30 – 16.00 uur worden de senioren uit 
Best in de gelegenheid gesteld om hulp en informatie te 
krijgen op computergebied. Tablets zijn ook computers.  
Ook kan indien gewenst ondersteuning voor een 
verantwoorde aankoop van een computer of 
aanvullende apparatuur, worden verkregen.  
 
14 juni gesloten. 
 
De hulp en toegang is gratis. 
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. 
 

Thema’s en voordrachten. 

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief :  http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf 

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief :  http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf 

 Internetcafé  
 

CultuurSpoor(Bibliotheek) 
 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Vrijdagmiddag 13.30-16.00 uur  

Thema in CultuurSpoor 
 

Wachtwoorden 
6 juni 10.00-12.00 uur 

 

6 juni 10.00 – 12.00 uur  in CultuurSpoor (Bibliotheek) 

Thema  Wachtwoorden 
 

Wachtwoorden (passwords) horen bij de computer en bij 
het internet.  Je kúnt ze soms niet vermijden (denk aan 
je internetprovider en aan je DigiD), maar  misschien 
moet je dat ook niet willen.  Alleen is dan de vraag: hoe 
ga je daarmee om? 
Er wordt gezegd, dat je voor ieder zogenaamde account 
een ander password moet maken.   Ook wordt gezegd 
dat passwords láng moeten zijn en mét cijfers én 
leestekens.   Dus zoiets als:  agK?d7Fc3m%g9Q   zou 
een redelijk goed wachtwoord zijn ???   En dat dan 
verschillend voor  10 of meer accounts ?  Dat is 
onhanteerbaar!  
Hoe kun je er dan zo mee omgaan,  dat je je 
wachtwoorden niet vergeet en ook niet onmogelijke 
lettercombinaties hoeft in te tikken?   Dat is het 
onderwerp van de thema ochtend van maandag  6 juni 
a.s. van 10:00 – 12:00.  
Er zijn verschillende manieren die behandeld worden. 
Voor uzelf kunt u daaruit  kiezen wat het beste bij ú 
past. 
 
De kosten voor de themamorgen  bedragen € 5,— p.p.  
 

Vanwege ruimte voor maximaal 20 personen: 
aanmelden middels e-mail info@cultuurspoorbest.nl , 
telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de receptie. 

Tips en Trucs 

Rekenmachines 

De goede, oude tijd. 
 
Computers bestaan al lang…….  of niet?  Bij universiteiten en in de industrie worden 
computers al gebruikt in het midden van de 60-tiger jaren.  Dat waren grote  kostbare 
machines die stonden opgesteld in speciale airconditioned ruimten en daar hele wanden 
vulden.  De PC zoals we die nu kennen, bestaat pas vanaf ca. 1995 en was voorzien 
van ……….  Windows-95!   
 
En vóór het midden van de 60-tiger jaren?  Toen waren er alleen mechanische 

rekenmachines.  Je kon er alleen op optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 

Als vermenigvuldigen en delen automatisch gebeurde, had je een heel luxe machine.  

Die kostte dan ook een vermogen; soms evenveel als een kleine auto.   Velen onder u 

zullen zich de tijd herinneren waarin ze op kantoren volop gebruik werden.  De naam 

“machine” verdienden ze ten volle; ze maakten lawaai, stonken naar olie en waren erg 

zwaar.  Toch vonden we dat in die tijd helemaal niet vreemd. Nu wel ………….  

tenminste, als we naar die tijd terugkijken.   

Geboren in 1950 heb ik de periode meegemaakt waarin de eerste elektronische 

rekenmachines op de markt kwamen. Ik was me toen alleen niet bewust van de 

enorme veranderingen die plaats vonden. Pas ’n paar jaar geleden merkte ik dat en 

trok dat mijn belangstelling.  Die belangstelling heeft geleid tot een kleine verzameling.  

De foto’s laten daarvan  ’n paar machines zien die eind 60-tiger jaren volop gebruikt 

werden.  De kleine machines werden vooral op kantoren gebruikt, de grote machines 

vooral in onderzoekscentra van grote bedrijven en universiteiten.  

Ze hébben wel iets, die oude machines, maar zou u er naar terug willen?  Of toch liever 

de moderne computer of tablet?  Ze doen niet altijd wat we willen, maar dat was bij die 

oude mechanische machines niet anders.  Ook toen zal menige gebruiker ten einde 

raad de leverancier gevraagd hebben, waarom zijn machine niet “normaal” meer 

werkte.  Dan stond bijv. een klein knopje ergens in een verkeerde stand of was een 

service beurt nodig.  

 Internetcafé  
 

CultuurSpoor 
 

Dinsdagmiddag 14 juni gesloten 
 

Uit Wikipedia: 
1995, introductie van Win95: De startknop werd in de reclamecampagne gebruikt om 

aan te geven dat het opstarten van programma's nu gemakkelijker was. Daarom werd 

de song “Start me up” van de Rolling Stones in die reclame gebruikt. Pikant detail is 

dat de song de tekst "You make a grown man cry"  ('Je maakt een volwassen man aan 

het huilen') bevat. 

Anno 2016 helpt Seniorweb Best u graag én gratis met uw laptop,  tablet of 
smartphone op een van de inloopmiddagen (Di en Vr middag).   
 
Hebt u met die oude mechanische machines gewerkt?  Voor mij is het interessant om 

te horen hoe en waarvoor ze gebruikt werden.   

Meer informatie en contactgegevens vindt u op:  http://www.vintage-calculators.nl/ 
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1 februari 10.00 – 12.00 uur  in CultuurSpoor (Bibliotheek) 

 
Thema  Onderhoud PC / laptop en tablet 

  
Is uw pc traag? Krijgt u rare foutmeldingen? Een onderhoudsbeurt doet wonderen. Haal de bezem 
erbij en schoon uw computer/ laptop of tablet  op.  
Weet u nog niet zo veel van onderhoud op de pc, laptop of uw tablet?  
De basis informatie hoe u deze apparaten optimaal houdt krijgt u in deze thema bijeenkomst 
aangereikt. 
 
De kosten voor de themamorgen  bedragen € 5,— p.p.  
 

Vanwege ruimte voor maximaal 20 personen: aanmelden middels e-mail  
telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de receptie. 


