
Eigenlijk hebben we nog steeds de vertrouwde mailinglijst… 

Grote kans dat je de discussie over onze oude vertrouwde mailinglijst hebt gemist. (Als je nog niet zo 

lang lid bent: dat is de berichtenmodule die we een jaar of twintig naast onze vorige website 

gebruikten). De discussie speelde zich namelijk de afgelopen dagen af op het Tekstnet Forum en dat 

wordt naar het schijnt door weinig leden gebruikt. Heel jammer, want het is een snelle manier om 

vragen te stellen en informatie uit te wisselen. Dat werkt natuurlijk alleen goed als veel Tekstnetters 

het gebruiken. Daar schort het dus aan.  

In het forum ontstond de discussie of de oude mailinglijst terug moet komen. Dat blijkt technisch een 

slecht idee, want de techniek van Yahoogroups is verouderd en de beheerders waren te druk met het 

oplossen van alle haperingen. Een besloten groep op Facebook dan? Alleen de merknaam doet 

sommigen al gruwen. En toen kwam de wijze vraag: “Waarom zouden we overstappen?” Goed punt, 

want het forum is technisch best in orde, de uitdaging is vooral om Tekstnetters over te halen het te 

gaan gebruiken. Een investering van vijf minuten volstaat om er een leven lang plezier van te 

hebben! 

Eigenlijk is het forum de mailinglijst 2.0. Als je de vinkjes goed zet, ontvang je het eerste bericht van 

alle nieuwe onderwerpen. Vind je een onderwerp interessant, dan maak je een hokje zwart. En heb 

je er niets mee, dan negeer je het en word je er niet verder niet mee lastig gevallen.  

Wat te doen?  

1. Je logt in op de Tekstnetsite. Grote kans dat je je wachtwoord bent vergeten. Dan vraag je even 

een nieuwe. Gaat razendsnel. Je past het aan en zet een vink bij ‘onthoud mij’. Nooit mee 

gezeur! 

2. Kies linksboven ‘ledenzaken’ en vervolgens ‘forums’.  

3. Je ziet 5 hoofdgroepen. Advies: zet overal een vinkje en kijk een tijdje aan of je je bedolven voelt. 

Zo ja, dan zet je weer selectief vinkjes uit. 

4. Je krijgt nu het eerste bericht van elk nieuw onderwerp in je mailbox. Vind je een onderwerp 

interessant, dan klik je op de link. Je komt vanzelf op de juiste webpagina (want je hebt password 

onthouden aangevinkt). Hier geef je aan dat je alle berichten over dit onderwerp wilt ontvangen.  

Is dat makkelijk of is dat makkelijk? Even doen dus, dan maak je jezelf en je Tekstnetcollega’s nóg 

blijer! 

 




