
Interesse in ICT

Het begon eigenlijk toen mijn vader in de jaren 80 ineens een Commodore 64 (alleen nog 
maar gamen toen)aanschafte en later een Tulip PC. Bij de opleiding MDGO-CD. was er 
het vak informatica. Ik dacht meteen, dit gaat mijn werk worden. Niet veel later ben ik de 
opleiding  Medewerker beheer informatiesystemen (1992-1993 en 1994-1995) gaan 
volgen bij de Ecabo, Internet werd pas echt bekend bij het grote publiek, half jaren 90 van 
de vorige eeuw.

 

In mijn opleiding waren de vakken installatie hard- en software de belangrijkste. MS-Dos 
6.0 was het beusturings  syteem  . Windows was er al wel, maar dan versie 3.0 Internet bij 
mij thuis werd begin 1997 een feit. via een 28k8 modem en vaste telefoonverbinding

 

Begin van webdesign

Eind jaren 90 ben ik begonnen met het ontwerpen van websites. Bedacht me toen, om 
een boek over Html te kopen. Het werd Html tips&Trucs gekocht bij de V&D. Een boek van
500 bladzijdes, hooguit 2 bladzijdes van gelezen. Front-page van Microsoft was mijn 
allereerste programma om websites mee te ontwerpen. De 1e grote opdracht was voor het
Gas Las Centrum     in Eindhoven. Begin 2000. Met mijn ICT-achtergrond heb ik gewerkt 
voor Nre Nuts bedrijven, Rabobank(2x) en Sitel corp.

Herstart webdesign

In 2008 werd er aan mij gevraagd of ik een   buurtwebsite   voor Stg. Leefbaarheidsteam 
Kronehoef wilde ontwikkelen, Het antwoord luidde volmondig  ja. Dat verzoek kwam 
tijdens een evenement in de buurt. Tevens werd ik redactielid van het buurtblad de 
Gazet..en bestuurslid.. Paar maanden later was de website online. Niet lang na lancering 
van de website werd ik geïnterviewd door het Eindhovens Dagblad.(PDF bestand) 
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Ontstaan van deze website In 2017 werd ik CKE Eindhoven gevraagd of ik foto's wilden 
leveren voor een foto-expositie rondom de opening van de Striptekening in de 
Kruisstraattunnel in oktober dat Jaar. Dat jaar was ik al onder mijn eigen naam een 
website begonnen en deze heb ik in mei 2019 omgezet naar de huidige URL.  


