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NIEUWSBRIEF nr. 03, 9 september 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------Beste Trinitariër,
Hier weer het laatste globale nieuws inzake wat onderwerpen.
Voortgang accounts
Van de al 161 accounts zijn er nu 145 aanmeldingen van personen die graag een reünie
willen. Het blijft dus stevig groeien. Bij 200 aanmeldingen voor een reünie moeten we
toch echt beginnen, lijkt mij zo.
Alleen jammer dat zeer weinigen de enquête invullen. Pas als er 100 personen het
hebben ingevuld weten we wanneer jullie de reünie willen laten plaatsvinden. Dus laat
het niet aan ons over, maar beschik zelf!
Account activeren
De laatste tijd worden accounts aangemaakt en vervolgens activeert men dat niet. Dat is
jammer voor ze, want zij missen dan de vele toegankelijke informatie en documentatie!
Je kan dat nog steeds blijven doen door de informatie van de e-mail te volgen, of, als je
die niet meer hebt, na het gebruik van de knop 'inloggen' een nieuw wachtwoord aan te
vragen.
Website
Mede door de vele inzendingen van TL-s, foto's e.d. heb ik een bepaalde contentstructuur moeten wijzigen, opdat de 'laadtijd' niet te lang wordt. Daardoor worden nu de
onderwerpen Fotogalerij, Klassenfoto's en Tolle-lege/Tee-eL aangepast (IB= in
bewerking).
Inhoud
Vooral van Albert Scholz en Pieter Spierenburg heb ik vele TL's in leesbare vorm mogen
ontvangen. Kroonstuk, voor mij althans, is het Gedenkboek 1922-1947 (te vinden onder
Jubilea). Heerlijk om te lezen.
Via internet is een poging gedaan om te kijken wie er zoal zijn overleden de laatste
jaren. Dat heeft helaas weer het nodige opgeleverd. Maar natuurlijk is dat niet compleet.
Dus mocht je nog iemand weten en laten vermelden...
Organisatie reünie
Eind september ga ik een eerste bijeenkomst voorstellen. Niet alleen gericht aan de
eerder genoemde organisatoren, maar ook aan de nieuwe accounts die willen helpen
organiseren.
Maar los van de organisatie, heb je ideeën, laat het mij weten!

Trinitariërs
We missen nog veel broers, zussen, vrienden en vriendinnen. Moedig ze aan om een
account aan te maken. Des te meer zielen, des te meer vreugde.... in ieder geval bij de
reünie, toch?
Groet,
webmaster

