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Leuke tips ingestuurd door ex-collega’s. 
 
Francois Driesen stuurde het volgende… 

Voor iedereen die deze site nog niet heeft. Gooi alle oude platen maar uit het raam of patrijspoort. 

Als je klikt op bijvoorbeeld 1965  Dan staan daar 50 nummers op een rij.. 
Klik de eerste aan en ze worden allemaal automatisch afgespeeld. 
                                                                                         

Laat je PC aanstaan en Ga iets Anders doen ondertussen meezingend met al die oude 
nummers.  

Je kunt ook klikken op jukeboxindex, Dan zie je welke nummers er onder de diverse jaren 
vallen. Je kunt ook klikken op Movie-Themes, TV-themes, Caribean Rhytmes , enzovoort. 

Klik HIER. 

Veel plezier ermee.   _,_ 
 

 

Waar vind je nog ex-collega’s? 
 
Niet alleen op deze website vind je een pak ex-collega’s, ook op Facebook vind je een groep met 
bijna 800 leden. Allemaal medewerkers die hard (of wat minder hard) hebben gewerkt in allerlei 
afdelingen en hoedanigheden op de firma. Als je zelf al een Facebook profiel hebt ga je naar de 
groep door HIER te klikken. Heb je nog geen profiel is het wel de moeite om er een aan te maken en 
de groep te vervoegen. 

 

 

 

 

 

http://www.tropicalglen.com/
http://www.facebook.com/groups/den.opel/


 

 

 

 

Activiteiten 
 
Op woensdag 14 maart komen de ex-collega’s weer samen in Kapellen, alle verdere info vind je op 
de website. 

Kaart,- & praatnamiddag te Brasschaat, donderdag 29/3/2012 om 13u00, meer info vind je op de 
website. 

 

Een vraagje… 

Bijna dagelijks krijg in mails van ex-collega’s die ze zelf niet gestuurd hebben, m.a.w. SPAM mails 
dus, ik herken die als zijnde SPAM en gooi ze dan ook meteen in de vuilbak. Het probleem is dat ik 
die waarschijnlijk niet alleen krijg maar andere ex-collega’s ook. Het geval wil nu dat het 99 keer op 
100 gaat over afzenders die een Hotmail mailadres gebruiken. Ik wil niet zeggen dat deze mensen 
hun mailadres moeten veranderen maar als je dan toch zou veranderen neem dan een adres bij je 
internet leverancier, Telenet, Belgacom,…, of een Gmail adres. Deze adressen geven zelden tot 
bijna nooit problemen. Zoals ik al zei, dit is maar als informatie bedoeld en zeker geen oproep aan 
iedereen om van mailadres te veranderen. 

 

 


