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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.  
 
 
De hulp en toegang is gratis. 
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. 
 

Thema’s en voordrachten. 
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 Internetcafé  
 

CultuurSpoor(Bibliotheek) 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Vrijdagmiddag 13.30-16.00 uur  

Thema in CultuurSpoor 
 

Wachtwoorden Beheren 
 

Maandag 7 mei 10.15 uur 

7 mei 10.15 – 12.15 uur  in CultuurSpoor Best (bibliotheek) 
 

Themaochtend: Wachtwoorden Beheren 
 

Het gebruik van wachtwoorden is helaas noodzakelijk als je het over computers en 
internet hebt. Je kúnt ze niet vermijden als je online bankiert of je DIGID nodig is 
omdat je met de Overheid communiceert. Maar liefst gemiddeld 22 wachtwoorden 
zouden we moeten onthouden voor verschillende websites. En die moeten allemaal 
sterk èn uniek zijn! 
 
Het zal je maar gebeuren dat je te boek komt te staan als wanbetaler door contracten 
die met jouw gegevens zijn afgesloten. Zodat je geen hypotheek meer kunt afsluiten 
of de politie aan de deur komt omdat er een gestolen auto op jouw naam staat. Het 
zijn weliswaar extreme voorbeelden van identiteitsfraude die het gevolg kunnen zijn 
van een te simpel wachtwoord. 
Lange of ingewikkelde wachtwoorden met cijfers en leestekens zijn daarom nodig, 
maar wel lastiger te onthouden. Dus zoiets als: agK?d7Fc3m%g9Q. En dat dan 
verschillend voor die gemiddeld 22 verschillende websites! 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? 
Er zijn verschillende manieren die behandeld worden. Voor uzelf kunt u daaruit kiezen 
wat het beste bij ú past. 
 
De kosten voor het bijwonen van deze themaochtend bedragen € 5,00. 
U dient zich aan te melden op de website van Cultuurspoor, info@cultuurspoorbest.nl  / tel.372609 of aan de 
balie van de bieb.  
(Uiterlijk 1 week van te voren aanmelden, daarna is de inschrijving gesloten; dus vóór 1 mei) 

Ook in deze nieuwsbrief: 

* Tips & Trucs       Van Onsbrabantnet naar KPN 

  IMAP of POP 
 
Wanneer u een e-mailadres hebt dan worden de naar u gestuurde e-mailberichten 
opgevangen door een mailserver, die bij uw internetprovider staat. 
Via deze mailserver kunt u de berichten lezen. 
Nu zijn er twee soorten mailservers : POP servers en IMAP servers. 

POP 
Met Post Office Protocol haalt u e-mails op, net zoals u (heel) vroeger post zou ophalen 
bij een postkantoor. Uw mailprogramma doet met POP hetzelfde: hij verbindt met de 
server, zegt voor wie hij de mail op komt halen, en de server geeft de nieuwe berichten 
mee. Uw mailprogramma haalt deze naar uw computer zodat u ze kunt lezen. De 
berichten staan dan op uw computer en niet meer op de server. 

IMAP 
Het Internet Message Access Protocol is zeer geschikt om e-mail te behandelen vanaf 
verschillende computers. Met IMAP maakt uw mailprogramma nog steeds verbinding met 
de server, zegt voor wie hij de mail wil ophalen, maar haalt vervolgens alleen de 
adresgegevens van de mail op (in plaats van het gehele bericht).Pas als u op het bericht 
klikt wordt het volledige bericht opgehaald van de server. Tegelijkertijd blijft het bericht 
op de server staan. In feite maakt IMAP een kopie van het bericht op de server 
en bewaart deze kopie op uw computer. 

Van Onsbrabantnet naar KPN 
 

E-mail instellingen 

Tips en Trucs 

  Klokje op interactieve TV ontvanger 
 
Het is mogelijk om de tijd weer te geven op de TV ontvanger. 
Hiervoor moet u een instelling wijzigen. 
Zet de TV aan en druk op Menu van de afstandsbediening. 
Ga dan naar Instellingen. Scroll helemaal naar beneden en kies Energie instellingen. 
Hier kunt u het klokje aan zetten. 

  E-mailadres behouden 
 
Wanneer u klant bent/was van Onsbrabantnet dan maakt(e) u gebruik van het e-
mail adres van onsbrabantnet dus uwnaam@onsbrabantnet.nl 
Nu u moet overstappen naar de KPN wil u graag dat e-mailadres behouden omdat 
anders een administratieve rompslomp volgt (van het wijzigen e-mailadres). 
Als het goed is verzorgt de monteur van KPN dit allemaal. 
Mocht het niet allemaal gelukt zijn dan vindt u hier enige toelichting en tips. 
 
MijnKPN 
Op de website MijnKPN  https://account.kpn.com kunt u alles bekijken en 
instellen van uw producten. 
U vult hier in uw e-mailadres uwnaam@onsbrabantnet.nl 
Bij de registratie heeft u een wachtwoord bedacht : Wachtwoord MijnKPN. 
Vul dit wachtwoord in en u komt in MijnKPN. 
Klik op Thuis en u vindt het overzicht. 
 
E-mail wachtwoord 
Voor het werken met e-mail bij KPN hebt u een wachtwoord nodig. 
Is dit nog niet aangemaakt dan kunt u dit nu zelf doen. 
Klik op Instellingen en daarna op het emailadres onder E-mailaccounts. 
U komt dan in de Mailbox instellingen. 
Klik op Wachtwoord wijzigen. 
Vul een nieuw wachtwoord in en bevestig dat. Klik dan op Opslaan. 
U hebt nu een wachtwoord dat u nodig hebt voor het instellen van uw e-mail. 
Om te testen of het klopt gaan we naar de KPN webmail. 
 
Webmail 
https://webmail.kpnmail.nl/mail/logon.asp 
Geef het e-mailadres in en het wachtwoord. 
Als het goed is komt u nu in de webmail en ziet u uw binnengekomen mails. 
Ook kunt u een e-mail versturen. Een nadeel is dat de ontvanger van uw e-mail 
uw primaire e-mailadres ziet dus bijv uwnaam2345@kpnmail.nl 
Dit is te wijzigen in uw eigen e-mail adres: 
Ga naar MijnKPN en log in. 
Klik op Instellingen en daarna op het emailadres onder E-mailaccounts. 
U komt dan in de Mailbox instellingen. 
Ga naar E-mailalias wijzigen. 
Na opnieuw inloggen klikt u op uw e-mailaccount. 
Onder Verzend e-mailadres kiest u voor het gewenste adres. 
U kunt hier ook een extra e-mailadres (alias) aanmaken. 
 
E-mail instellen 
Het instellen van de e-mail op de PC of tablet of telefoon wordt duidelijk uitgelegd 
op de KPN site : https://www.kpn.com/service/internet/e-mail.htm 
 
Waarschijnlijk omdat voorlopig uw mailbox zowel bij KPN als bij Onsbrabantnet te 
zien zijn kunnen er soms wat haperingen zijn. 

  Webmail 
 
Webmail is een soort website waarin u uw e-mail kunt lezen en beantwoorden. Omdat 
het een website is, kunt u vanaf iedere computer met internet de webmail gebruiken. 
Webmail werkt op mailserver, de e-mails die u ziet in de webmail staan dus op de 
mailserver. 

Wilt u weten hoeveel berichten er nog 
op de server staan? 
Gebruik dan webmail zoals hierboven 
beschreven. 

                Backup van uw mails 
 
Het kan verstandig zijn om een backup te maken van uw mails, daarom: 
 
Back-up maken van uw mail 
https://www.seniorweb.nl/artikel/back-up-maken-van-mail 
 
Overstappen van POP3 naar IMAP 
https://www.seniorweb.nl/artikel/overstappen-van-pop3-naar-imap 
 
E-mail archiveren met MailStore 
https://www.seniorweb.nl/artikel/e-mail-archiveren-met-mailstore 
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