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Souvenir de ma Jeunesse – het online project 
 
Het is zover, hier is de informatie over het Souvenir de ma Jeunesse (SdmJ) project 
dat we online gaan doen. Ik ben er bijzonder enthousiast over en vond het geweldig 
om te merken dat er zoveel belangstelling is voor dit project. Dit is een meerjaren 
project, dus laten we er iets moois van maken. 
 
Het SdmJ project gaat plaatsvinden via Yahoogroups. Dat is een online omgeving 
waar je foto’s kunt plaatsen, berichtjes uit kunt wisselen en waar ik de bestanden kan 
neerzetten voor de diverse thema’s. Dit houdt in dat je een yahoo account moet 
aanmaken om lid te kunnen worden van de yahoogroup. Hieronder lees je hoe je dat 
kunt doen. 
 

Een yahoo account aanvragen 
Om een Yahoo!-account aan te maken ga je naar het inlogvenster van Yahoo!. Met dit 
venster kun je inloggen, maar voor wie nog geen Yahoo!-account heeft bevat dit 
venster ook een link om er eentje aan te maken. Dat is de link “Sign Up”, rechts-
onder in het inlogvak.  
Als je op deze link klikt, kom je terecht op de eerste inschrijfpagina van Yahoo!. Hier 
moet je een aantal persoonsgegevens invoeren.  
 
In het vak “Create Your Yahoo! ID” geef je je voor- en achternaam op, en de taal 
waarin je de standaard- inhoud van Yahoo! wilt ontvangen. Aangezien Nederlands 
daar niet bij staat, kun je het beste de standaardkeuze “Yahoo! U.S.” handhaven. 
Tenslotte geef je in dit vak je geslacht op (male=man, female=vrouw), alsmede de 
nickname en het wachtwoord dat je voor Yahoo! wilt gebruiken.  
 
Je kunt elke nickname gebruiken die je wilt, zolang deze nog niet door een ander 
wordt gebruikt. Dit kun je eventueel controleren met de grijze knop “Check 
Availability of This ID”. Hiermee verschijnt een pop-up, waarin wordt gemeld of de 
naam nog vrij is, en zo niet, welke alternatieven er eventueel wel beschikbaar zijn.  
 
Je wachtwoord moet je twee keer invoeren. De letters verschijnen niet op het scherm, 
dus kun je niet controleren of je een typefout maakt, vandaar.  
 
Het vak “If You Forget Your Password” dient voor wanneer je onverhoopt je 
wachtwoord vergeet. Yahoo! kan je dan een geheime vraag stellen, en als je het 
antwoord daarop weet, je vertellen wat je wachtwoord ook alweer was. Verder geef 
je hier je geboortedatum en je postcode op, en kun je opgeven welk email-adres je 
gebruikt. Je hoeft overigens geen email-adres op te geven; bij elk Yahoo!-account 
hoort ook een email-adres bij Yahoo!, dat wordt gebruikt als je geen ander adres hebt 
ingesteld.  
 
Wat de postcode betreft: Hier voer je gewoon je Nederlandse postcode in, ook al 
verwacht het systeem een Amerikaanse. Maar aangezien je op deze pagina niet kunt 
opgeven in welk land je woont, wordt dit probleem in een volgende stap opgelost.  
 
Tenslotte moet je in het derde vak, “Verify Your Registration” de vervormde letters 
en cijfers overnemen. Dit om te voorkomen dat spam-robots zich automatisch bij een 
Yahoo!-group kunnen inschrijven. Als laatste verklaar je je akkoord met de algemene 
voorwaarden van Yahoo! door op de knop “I Agree” te klikken.  
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Je krijgt nu een tweede pagina te zien, waarop wordt gemeld dat je postcode niet 
klopt. Je kunt nu twee dingen doen: een geldige Amerikaanse postcode kiezen, of (nu 
wel...) instellen uit welk land je komt. Klap het afrolmenu “Country” uit en kies de 
optie “Netherlands”.  
Mocht je fouten hebben gemaakt op de eerste inschrijfpagina, dan kun je die nu ook 
nog herstellen.  
Tenslotte klik je op de knop “Submit This Form Securely”.  

∆  

Voorkeuren opgeven 

Nu kom je op de derde inschrijfpagina terecht. De gegevens van je account zijn 
hierop samengevat. Verder vind je hier nog twee opties: het instellen van je 
“marketingvoorkeuren” en of je een Yahoo! Toolbar in je browser wilt installeren.  
 
Het is zeer aan te raden je marketinginstellingen aan te passen. Doe je dit namelijk 
niet, dan is er een goede kans dat je allerlei “aantrekkelijke aanbiedingen” in je 
mailbox krijgt. Spam, in normale-mensentaal.  
Klik daarom op de link “Edit Marketing Preferences” en haal alle vinkjes weg.  
Ook wat de Yahoo! Toolbar betreft is het raadzaam het vinkje weg te halen — tenzij 
je deze toolbar graag in je browser wilt hebben, natuurlijk. Die van Google is echter 
aanzienlijk beter.  
Als je de toolbar niet wilt installeren, klik je nu op de knop “Continue without 
installing Yahoo! Toolbar”.  
 
Je Yahoo!-account is nu aangevraagd. Als je bij de eerste stap een email-adres hebt 
opgegeven, dan wordt daar nu een bevestigingsmail naartoe gestuurd. Daarin staat 
een link waar je op moet klikken om je account te activeren. Daardoor weet Yahoo! 
dat het opgegeven email-adres daadwerkelijk werkt.  
 
(met dank aan: http://beginnendeheksen.nl/help/yahoo-id.php) 
============================================================== 
Ik gebruik de yahoogroups al twee jaar voor mijn eigen floss tag ontwerpen en het 
werkt prima. Wat een groot voordeel is, je kunt overal ter wereld inloggen. En je 
kunt altijd het archief van de berichtjes nalezen.  
 
Kosten 
De kosten voor dit project bedragen 36 euro per 12 maanden, elke periode van 12 
maanden gaat in op 1 september. Aangezien we dit jaar op moeten starten, gaat de 
groep open op 1 oktober, je betaalt dan ook voor het eerste jaar 33 euro.   
 
Je kunt dit bedrag over maken  op: 
Giro  5228014 
T.n.v.  De Handwerk Boetiek te Groningen 
O.v.v.  SdmJ project 
 
Zodra de betaling binnen is, krijg je een uitnodiging vanuit de yahoogroup om lid te 
worden. Let goed op, je moet bevestigen dat je lid wilt worden, anders kun je niet bij 
de groepsinformatie.  
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Huisregels 
Het is niet leuk om gelijk al over huisregels te beginnen, maar de ervaring leert, dat 
het beter is om de huisregels gelijk aan het begin duidelijk te maken. De informatie 
die ik op de groeppagina’s plaats is bedoeld voor deze groep. Dat betekent dat de 
informatie niet door jullie gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld eigen groepjes, 
vriendinnen of op het internet geplaatst mag worden. Op het moment dat ik merk 
dat iemand dit toch doet, betekent dit dat het lidmaatschap  van deze persoon 
beëindigd wordt. Hetzelfde geldt overigens voor artikelen/informatie die leden van 
de groep willen delen met anderen tenzij uitdrukkelijk vermeld wordt dat het artikel 
verspreid mag worden. 
 
Daarnaast wil ik iedereen vragen om er rekening mee te houden, dat als je berichtjes 
uitwisselt, de ander niet altijd kan “zien” hoe je iets bedoelt. Zeker als je feedback 
geeft op een borduurwerkje van een ander is het goed om de tekst nog even te lezen 
en te bedenken of je dit zelf graag zou willen horen of dat je de “toon” toch nog iets 
aan moet passen.  
 
En voor alle duidelijkheid: grof taalgebruik, schelden, het plaatsen van advertenties, 
het vragen om en/of het aanbieden van kopiën van patronen of het gebruiken van de 
emailadressen voor eigen  dan wel commerciële doeleinden leidt ook tot 
verwijdering van de groep.  
 
En om het positief af te sluiten: het is de bedoeling dat dit een groep is die elkaar 
stimuleert, motiveert en inspireert. Het is de bedoeling dat we van elkaar leren, dat 
we allemaal plezier hebben in ons gezamenlijke project, dat je een plek hebt waar je 
vragen kunt stellen en weet dat je antwoord krijgt. Ik wil dan ook iedereen 
uitnodigen om vooral te reageren als iemand een vraag stelt of feedback wil op een 
lapje dat ze geborduurd heeft. Een groep als deze is net zo leuk en inspirerend als dat 
haar leden actief zijn.  
 
Wat kun je verwachten? 
Elke 2 maanden gaan we met een bepaald thema/techniek aan de slag. Voor het 
komende jaar zijn dat: 
 
september, oktober  rood schoollapje 
november , december  blackwork 
januari, februari  stoppen 
maart ,april   hardanger 
mei, juni   biedermeier 
 
De zomermaanden gebruiken we om eventuele achterstand weg te werken, op 
vakantie te gaan, het SdmJ project even te laten liggen of juist om er nog heel hard 
aan te werken.  
 
Rond de 1e van de maand zet ik een bestand klaar waarin allerlei informatie is te 
lezen, dat kan informatie zijn over het ontstaan van de techniek, een lijst met boeken 
en patronen die je kunt gebruiken, pagina’s op het internet waar je informatie en 
soms ook patroontjes kunt vinden en tips en trucks die ik al bordurende weg ben 
tegengekomen. Verder stuur ik een mailtje rond dat de informatie geplaatst is.  
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Ik zal proberen om 2-3 keer per week te reageren op geplaatste berichten en vragen, 
maar houd er rekening mee dat ik niet altijd dezelfde dag kan reageren ☺. Mocht ik 
op vakantie zijn, dan meld ik dit van tevoren (ik zit te denken aan de beurs in 
Nashville bijvoorbeeld, en de daaropvolgende beurs in Zwolle, ik ben dan zo’n 2 
weken nagenoeg niet in de gelegenheid om te reageren).  
 
Ik heb dit jaar gekozen voor de wat meer bekende technieken zodat ik in de loop van 
het jaar inzicht kan krijgen over welke technieken de deelnemers eventueel nog een 
cursus willen volgen. Op basis van die inventarisatie kom ik met een lijst met 
technieken voor het seizoen 2011-2012. De cursussen vinden plaats naast deze groep 
en in Roden. Maar natuurlijk hoor je daar alles over in de yahoogroup. 
 
Zelf berichten en foto’s plaatsen 
Als je een keer begonnen bent met je SdmJ project, is het natuurlijk leuk om te horen 
wat anderen van jouw lapje vinden. Je kunt in de yahoogroup zelf een digitaal 
fotoalbum maken waar je foto’s van je borduurwerkjes kunt plaatsen.  Als je een foto 
in je album hebt geplaatst, is het handig om de groep een mailtje te sturen zodat we 
weten dat we iets nieuws kunnen bekijken. Heb je behoefte aan feedback op een 
borduurwerkje, vraag dat dan in je mailtje.  
 
Verder kun je natuurlijk altijd reageren op foto’s en vragen van anderen. Probeer hier 
elke week wat tijd voor vrij te maken, je vindt het zelf ook leuk als anderen reageren 
op jouw berichtjes.  
 
Informatie  
Heb je bepaalde informatie (een artikel, links, gratis patroontjes etc) die je wilt delen 
met de groep, dan kun je dit het beste eerst doorsturen naar mij. Ik kan de informatie 
in de “files” sectie van de groep zetten en zorgen dat iedereen weet dat er iets niews 
staat.  
 
Ik heb heel veel zin in dit nieuwe project en hoop dat jullie dat ook hebben. Mocht je 
nog vragen hebben, mail mij dan, info@dehandwerkboetiek.nl. Het is handig om in 
het onderwerp SDMJ en dan je vraag te zetten, dan kan ik de vragen verzamelen en 
en indien nodig, doorsturen. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Annemiek 
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