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NIEUWSBRIEF nr. 05, 11 maart 2017 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Beste Trinitariër, 
 
Hier weer het laatste nieuws inzake de volgende onderwerpen: 
 
Website 
- accounts 
- accounts nog niet geactiveerd 
- inhoud 
- technisch 
 
Organisatie reünie 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

WEBSITE 
 
Accounts 
Van de al 214 accounts zijn er nu 191 aanmeldingen van personen die een reünie willen. 
Het blijft dus nog steeds groeien, maar de laatste tijd, natuurlijk, wel wat langzamer. 
Opmerkelijk is (of juist niet gezien de leeftijden) dat docenten bijna ontbreken. Er zijn er 
slechts twee. Wie heeft nog contacten? 
 
Accounts nog niet geactiveerd 
Er zijn nu nog 21 accounts aangemaakt die vervolgens niet zijn geactiveerd.  
Dat is jammer voor ze, want zij missen dan de afgeschermde informatie en 
documentatie. 
Deze personen kunnen, na het gebruik van de knop 'inloggen', een nieuw wachtwoord 
aanvragen. Dat gaat automatisch, oftewel zonder mijn inmenging. Heb je toch hulp 
nodig, e-mail mij gerust: h.elferink@upcmail.nl. 
 
Inhoud 
Er zijn zo'n 35 Tolle-Leges toegevoegd en ik vind het een genot om die te lezen. Je voelt 
gewoon de veranderingen in de maatschappij, en dus op school, aankomen. 
De website zelf wordt niet veel geraadpleegd. Dat is niet bijzonder, er is gewoon nog 
weinig data en er komt niet veel nieuwe content (bijdrage). Behalve dan de trieste 
berichten, zoals laatst met het overlijden van Ferry Rooymans. Dan blijkt dat de website 
veel wordt geraadpleegd vanuit de GOOGLE-search-functie.  
Mede door het weinige raadplegen werd de enquête reünie bijna niet ingevuld. Omdat 
een organisatie comité toch jullie mening wil weten is er een blog ingesteld, waar je jouw 
mening over de inhoud daarvan kunt ventileren. Tot op heden is daar bar weinig op 
gereageerd.  



Of het zinvol is, weet ik niet. Maar ik ga toch alle geslaagden opnemen onder 
'Trinitariërs'. Ik heb van de week een adresje gevonden waar alle jaarboeken nog zijn in 
te lezen.... 
 
Technisch 
De website draait nog steeds onder Drupal 7. Alhoewel mijn andere (9) websites al onder 
Drupal 8 werken, durf ik het nog niet aan om over te stappen. De free-themes (lay-out) 
zijn namelijk nog niet optimaal. En dat vind ik jammer want een website onder Drupal 8 
is dan wel makkelijker bereikbaar voor alle media-apparaten (smart phones, tablets 
etc.). 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ORGANISATIE REÜNIE 
 
Organisatie reünie 
Ik had als doel gesteld om tenminste 200 personen te hebben aangemeld die een reünie 
zouden willen en dan pas overgaan tot daadwerkelijke realisatie. Dat aantal is nog net 
niet bereikt. Dus we moeten maar vast beginnen! 
Er zijn nu 32 personen die willen helpen organiseren. Elf daarvan hebben reeds een inlog 
op de DROPBOX, van waaruit ik alles zou willen organiseren. 
Separaat hebben ze een agenda-invitatie gestuurd om in de maand mei bijeen te komen.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Trinitariërs 
We missen nog veel broers, zussen, vrienden, vriendinnen en docenten.  
Moedig ze aan om een account aan te maken. Des te meer zielen, des te meer 
vreugde.... in ieder geval bij de reünie, toch? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
webmaster 
Edward Elferink 


