
 

Aanmaken van een bericht op het prikbord  
Wat is het prikbord?  
Via een bericht op het prikbord kunnen leden zelf een bericht doorgeven aan alle leden. Dat 

kan gaan om iets wat jij wil verkopen, iets wat je zoekt, je denkt aan een reisje en zoekt 

compagnie…..  

Voorlopig hebben we 4 rubrieken:  

 Ik bied aan 

 Ik zoek 

 Reizen 

 Vrije tijd 

(Het gebruik van het prikbord zal wel uitwijzen of we deze 4 rubrieken in de toekomst 

aanpassen of uitbreiden). 

Je berichtje blijft maximaal 1 maand staan. Is je berichtje achterhaald (bijvoorbeeld je 

verkoopt iets en iemand heeft het al gekocht: stuur dan een mailtje aan 

redactie@kalipso.be), zodat we dit  bericht kunnen verwijderen (je kan dit niet zelf).  

Het spreekt voor zich dat je hier geen beledigende, politiek getinte, … berichten publiceert.   

Bovenaan krijg je steeds een overzicht van de 5 berichten waarop recent nog een 

commentaar kwam. 

http://kalipso.us13.list-manage.com/track/click?u=ed41c778ba67b1e611af04e74&id=76d2527451&e=409957cd06
mailto:redactie@kalipso.be
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Hoe maak je een bericht aan?  
Ga naar de website www.kalipso.be en log in 

Ga naar de pagina “Prikbord”  

Klik op het pijltje rechts om de rubriek waarin jij je bericht wil plaatsen te openen.  

 

Door te klikken op “Deze rubriek volgen”, krijg je een mail van alle berichten die in deze 

rubriek verschijnen.   

http://www.kalipso.be/
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Wij willen een nieuw berichtje aanmaken dus we klikken op “Bericht toevoegen”. 

 

Bij “Nieuw bericht” vul je de titel van je bericht in.  

In de grote lege ruimte vul je de tekst van je bericht in .  

Ben je klaar? Klik dan op de oranje toets “Bericht plaatsen”.  

(Merk op: op termijn zal je ook een foto kunnen toevoegen via “Media toevoegen”, 

momenteel werkt dit nog niet! ) .  

Je krijgt de melding dat je bericht gepubliceerd is :  

 

Hoe kan je reacties op een bericht opvolgen?   
We maken onderscheid tussen 2 niveaus:  

1. wil je ALLE berichten die gepubliceerd worden in bijvoorbeeld de rubriek “Reizen” 

volgen, klik dan op de knop  “Deze rubriek volgen”.   

 

Je ontvangt dan een mail telkens er een nieuw bericht aangemaakt wordt.  
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2. Je kan ook kiezen om enkel één berichtje uit een rubriek te volgen en de rest niet. Deze 

keuze maak je door  

 eerst naar het betreffende bericht te gaan 

 Op de button of op de tekst klikken om het bericht te volgen.  

 

Als auteur van een bericht ontvang je automatisch alle reacties op jouw bericht.  

Niet duidelijk? Stuur gerust een mailtje aan redactie@kalipso.be 

 

mailto:redactie@kalipso.be

