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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Beste Irene,

Ik mail je dit even via de ‘oude’ mail, om te melden dat ik vanaf nu een nieuw mailadres heb: s.streutjens124@gmail.com. Baal 

er wel van dat er blijkbaar al 123 andere S. Streutjensen mij voor zijn geweest. In ieder geval: vanaf nu dus alle mail naar dit 

adres!

Gr
Simon

Beste Simon,

Ik heb het genoteerd. Wel heb ik nog een paar kanttekeningen:

 Is het niet handig om in je mailadres duidelijk te maken dat je bij de RUG werkt? Bijvoorbeeld s.streutjens.fi w.rug@gmail.

com? Dan ben je meteen van dat nummer 124 af. Bovendien kunnen we dan voor alle FIW-adressen zo’n nieuw mailadres 

aanmaken, hebben we nooit meer last met Thunderbird.

 Je kunt je RUG-mail automatisch laten forwarden naar zo’n g-mailadres; dan hoef je niemand op de hoogte te stellen van 

je nieuwe adres, en krijg je toch meteen alle RUG-mail door.

Vriendelijke groet

Irene

Irene verdorie!

Doe nu maar gewoon wat ik zeg! Wat is dat nou voor een adres: punt fi w punt rug apestaartje… Daar kan alleen Harry Kam-

menga wijs uit volgens mij (grapje; die loser snapt sowieso nergens wat van).

Ik wil gewoon als individu een nieuw mailadres, omdat ik in het directeurenoverleg nogal ruzie heb zitten maken met de baas 

van het CIT en die ene van het CvB, kom hoe heten ze ook weer. Als zij geen goeie RUG-mail kunnen leveren, ben ik weg naar de 

concurrent, heb ik gezegd.

Wil je bij de helpdesk regelen dat mijn oude RUG-adres dus helemaal ontmanteld wordt?

Gr
S.

Geachte professor Streutjens,

Namens de faculteitsraad wil ik u erop attenderen, dat uw RUG-mailadres niet meer blijkt te bestaan. Ik wilde u de notulen 

sturen, plus enkele andere vragen die momenteel in de raad leven, maar krijg mijn mail retour met een foutmelding.

Als dit probleem te maken heeft met de ernstige mailstoring van vorige maand, heb ik misschien een tip voor u: maak een 

mailadres aan bij een andere provider! Ikzelf heb bijvoorbeeld sinds kort een account bij XS4All en dat bevalt me erg goed. Uw 

oude mailadres hoeft daarmee overigens niet meteen te verdwijnen: u kunt alle RUG-mail automatisch laten forwarden naar 

zo’n ander mailadres. Handig hè?

Met vriendelijke groet

Harry Kammenga

e-mailverkeer


