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NIEUWSBRIEF nr. 06, 21 mei 2017 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Beste Trinitariër, 
 
Hier weer het laatste nieuws inzake de volgende onderwerpen: 
 
* Website 
- accounts 
- accounts nog niet geactiveerd 
- inhoud 
 
* Organisatie reünie 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

WEBSITE 
 
Accounts 
Van de al 248 accounts zijn er nu 218 aanmeldingen van personen die een reünie willen. 
Het blijft dus nog steeds groeien, maar de laatste tijd, natuurlijk, wel wat langzamer.  
 
Accounts nog niet geactiveerd 
Er zijn nu nog 11 accounts die vervolgens niet hebben 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 
Toegevoegd is een rubriek/onderwerp TOLLE-EL 2022. 
In 2022 is het 100 jaar geleden dat TRINI is opgericht. En tegen die tijd zal waarschijnlijk 
een laatste reünie georganiseerd worden. Althans dat hoop ik. En ik dacht misschien is 
het leuk om dan een (digitaal) boekwerk te maken. Een verzameling van verhalen, 
belevenissen, ervaringen uit jouw Trini-tijd, in TEE-EL of TOLLE LEGE vorm. Als je onder 
ONDERWERPEN, TOLLE-EL 2022 aanklikt dan zie je wat gevraagd wordt. Daar staat ook 
een link (TL2022) waar de geleverde bijdragen staan vermeld. Ik heb alvast de mijne 
gevoegd. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



ORGANISATIE REÜNIE 
 
Organisatie reünie 
Op 20 mei 2017 hebben Ida Sabelis, Frits Dankelman, Jos Linnemann, Marja Tilon, Jan 
Peter Versteege, Guus van der Vlugt en Edward Elferink gebrainstormd 
wenselijkheid/mogelijkheid van een reünie. 
Wat daar allemaal uit voortgekomen is en besloten is, kun je lezen op de website onder 
tabblad reünie 2018.  
 
 
Ja, inderdaad, het tabblad is gewijzigd van reünie20xx naar reünie2018. 
 
Dus ja! De voorbereidingen zijn gestart. 
En, heb jij nog leuke ideeën, laat dat dan weten!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 


