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seniorwebbest.nl    
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Inloopspreekuur in CultuurSpoor (de bibliotheek) 
 

Voorlopig GEEN inloopspreekuur. 
 
Hulp via info@seniorwebbest.nl 
 
Iedere dinsdagmiddag  en vrijdagmiddag  
van 13.30 – 15.00 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.  
Is er tabletcafé dan geen inloopspreekuur 
(internetcafé). 
De hulp en toegang is gratis. 
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. 

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

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief :  http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief 
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         Activiteiten SeniorWeb Best  

 

Opschorting dienstverlening SeniorWeb Best  

 

Vanwege de kabinetsmaatregelen met betrekking tot het Coronavirus en de oproep van het 
kabinet om de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken, heeft SeniorWeb Best 
besloten om de opschorting van de dienstverlening te continueren.  
Hiermee vervallen de inloopspreekuren op de dinsdagen en vrijdagen en gaan de cursussen 
en workshops voorlopig NIET door.  
Wij willen de gezondheid van onze doelgroep en onze vrijwilligers niet in gevaar brengen. 

 

 Wij hopen zo spoedig mogelijk onze dienstverlening te kunnen hervatten.  
Houd daarom onze website www.seniorwebbest.nl en die van Cultuurspoor http://
www.cultuurspoorbest.nl/, alsmede de berichtgeving in Groeiend Best goed in de gaten. 
 

Hebt u ondersteuning nodig? Aarzel niet en stuur een mail naar 
info@seniorwebbest.nl en wij nemen contact met u op. 
 
Blijf allen gezond! 

Tips en Trucs 

  Tips uit Groeiend Best 
 

 Geplaatste tips van SeniorWeb (10) 
 

 Verwijderde mails terughalen  

 Ransomware 

 Jeugdherinneringen ophalen 

 

Deze tips en ook eerder geplaatste tips kunt u teruglezen:  

 

via de website van Groeiend Best  Krantenarchief | Groeiend Best   

Ook via de website van SeniorWeb : 

https://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief 

Tip van SeniorWeb:  Jeugdherinneringen ophalen. 

Voor velen onder ons komt er ‘n moment waarop herinneringen uit onze jeugd boven 
komen drijven.   Wat is er leuker dan zulke herinneringen delen met kinderen en 
kleinkinderen? 
In Groeiend Best van 2 maart jl. hebt u kennis gemaakt met Delpher, een digitaal  
krantenarchief met o.a. ‘n enorm aantal kranten uit de periode van 1900 tot 1995.  
Echter, hoe leuk zou ’t zijn om ook te kunnen zien hoe de landkaart er vroeger uitzag, hoe 
de bebouwing was en hoe het wegenpatroon er uitzag.   
Dat gaat heel gemakkelijk m.b.v. www.topotijdreis.nl .     
Start bijv. met ’n bekend punt in 2020 en zie hoe die omgeving er uitzag in voorgaande 
jaren tot 1815 ! 
En wat zou u ervan vinden om op oude foto’s de plaats terug te zien waar u bent 
opgegroeid of waar u uw partner hebt leren kennen.   
’n Schat aan foto’s uit deze regio vindt u bijv. in de archieven van het Regionaal Historisch 
Centrum Eindhoven:  www.rhc-eindhoven.nl/onderzoek/zoeken-in-archieven .   
Tik bij het vergrootglas in wat u zoekt en klik dan bijv. op “Beeldmateriaal”.   U kunt bijv. 
zoeken op namen van mensen, van gebouwen, op straatnaam, etc., etc..    
 
Behalve het Regionaal Historisch Centrum zijn er nog veel meer websites met historisch 
beeldmateriaal.  Bent u opgegroeid in Best, kijk dan zeker ‘ns op www.beeldbankbest.nl . 

Leuk om in dit soort archieven te snuffelen?   
Neem dan ook ‘ns ’n kijkje in: www.bhic.nl/het-geheugen-van-brabant .    
 
Of bent u op zoek naar ander historisch materiaal?  Het internet vormt ’n ware goudmijn 
waarin zoeken m.b.v.  Google vaak verrassend veel resultaten oplevert.  

Wist U dat SeniorWeb Best nu ook op FaceBook zit? 

https://www.facebook.com/seniorwebbest 

Tip van SeniorWeb: verwijderde mails terughalen 

Het is u vast weleens overkomen: u verwijdert een mail die eigenlijk bewaard moet blijven. 
Gelukkig is dit gemakkelijk recht te zetten. De mail is meestal namelijk nog niet definitief 
verwijderd. Hij belandt in de map ‘Prullenbak’. Hier blijven verwijderde mails nog een 
bepaalde periode staan voordat ze écht verdwijnen. 

Mail terughalen in Outlook 

In het mailprogramma Outlook is het mogelijk verwijderde mails terug te zetten. Haal één 
mail terug met de toetsencombinatie Ctrl+Z: 
Druk op uw toetsenbord de Ctrl-toets in en houdt vast. Druk vervolgens op de Z-toets en 
laat beide los. 
De verwijderde mail wordt teruggezet. 

Mail terugzetten in Gmail 

In Gmail is er een snelle manier om verwijderde mails terug te halen: 
Klik op de knop Ongedaan maken die in beeld verschijnt nadat u een mail hebt verwijderd. 
De mail staat weer in de Inbox. 

Mail terug halen in Apple Mail 
In Apple Mail is er een iets uitgebreidere manier om verwijderde mails terug te halen: 
Ga naar de postbus 'Prullenmand' van de account en open de verwijderde e-mail.Tik op pijltje 
rechtsonder in de mail en selecteer “Verplaats bericht…”, en selecteer de postbus waarin de mail 
teruggezet dient te worden. 

Veel succes en kijk ook eens op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/
seniorwebbest 

Tip van SeniorWeb:  Ransomware. 

Ransomware heet in de volksmond ook wel gijzelingssoftware. Een kwaadaardig 
programma zet de volledige pc, een mobiel apparaat of belangrijke bestanden op slot 
en eist losgeld. Pas na ontvangst van het gevraagde bedrag beloven de 
verantwoordelijke afpersers een toegangssleutel toe te sturen. Dat gebeurt echter lang 
niet altijd. Betaal dan ook nooit! 
 Mogelijk biedt de Nederlandstalige website No More Ransom een oplossing. 
 
No More Ransom 
 
De site No More Ransom heeft voor ruim honderd typen ransomware een 
ontsleutelprogramma. Dit programma kunnen slachtoffers gratis downloaden. Na het 
doorlopen van enkele stappen genereert de software een toegangssleutel. Hiermee 
maakt het programma de ransomware ongedaan, zodat het systeem weer bruikbaar is. 
Overigens bestaat er nog niet voor alle typen ransomware een oplossing. Er verschijnen 
gelukkig wel zeer regelmatig nieuwe ontsleutelprogramma’ s. 
Naast het actief bestrijden van ransomware geeft No More Ransom ook antwoord op 
veel gestelde vragen. Bezoekers weten hierdoor wat ze na een ransomware-besmetting 
het beste kunnen doen. De website vertelt bovendien hoe computergebruikers 
toekomstige aanvallen van ransomware kunnen voorkomen. 
Het uiterlijk van No More Ransom ziet er nogal speels uit. Toch is deze website volledig 
betrouwbaar. Niet voor niets werken de Nederlandse politie, Europol en diverse 
beveiligingsbedrijven mee aan dit initiatief.  
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