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NIEUWSBRIEF nr. 07, 11 september 2017 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Beste Trinitariër, 
 
Hier weer het laatste nieuws inzake de volgende onderwerpen: 
 
* Website 
- accounts 
- inhoud 
 
* Organisatie reünie 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

WEBSITE 
 
 
Accounts 
 
Er zijn nu 285 accounts en ook het aantal dat een reünie wel ziet zitten groeit nog 
steeds. We staan inmiddels op 248. Genoeg voor een reünie dunkt mij. 
 
 
Inhoud 
 
geslaagden 
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd waarin gepoogd wordt alle geslaagden te 
achterhalen en op te nemen. Vanuit officiële publicaties zijn de namen al gevoegd uit de 
examenjaren 1926 (het eerste jaar) t/m 1952. Aardig wat reacties van personen 
ontvangen die hun vader, oom etc. daar terugvonden. Zelf trof ik een oud-clublid van de 
Haarlemse Go-vereniging aan en warempel, we hebben weer gespeeld! 
 
tolle-el 
Dit nieuwe onderwerp slaat duidelijk niet aan. Er is geen enkele bijdrage geleverd. Ik zal 
het binnenkort verwijderen. 
 
tolle lege/tee-el 
De oproep om meer bijdragen heeft heel veel opgeleverd. Peter Zoon heeft de jaren 57 
t/m 63 aangeleverd en al zat je toen niet op school, het blijft prachtig om te lezen (vind 
ik). Daarnaast heb ik van Ida Sabelis alle Tee-eL's 66-72 geleend en die ga ik nu scannen 
etc. Dus even geduld want dat is veel werk. Daarnaast nog veel uit de jaren zeventig 



ontvangen. Ook hier geldt: binnenkort in dit theater. 
 
fotoserie 1957-1963 
Peter Zoon heeft eveneens alle foto's uit die tijd, die gepubliceerd werden in Tolle Lege, 
aangeleverd. Deze zijn nu (bijna) allemaal geplaatst. 
 
response algemeen 
De website wordt nu frequenter bezocht door personen van vóór en ná de hoogtijdagen 
(1965-1973). Lijkt een uitstekende ontwikkeling. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ORGANISATIE REÜNIE 
 
Organisatie reünie 
Ik had graag nu al fantastisch nieuws willen brengen. Maar, wellicht door de 
vakantieperiode, de kontakten met de door ons beoogde locatie(s) loopt/lopen niet al te 
vlot. Maar ik verwacht toch wel binnen drie weken uitsluitsel te hebben. En dat komt dan 
mooi uit. Want het organisatiecomité komt op 7 oktober weer bijeen. 
Heb jij nog ideeën/ suggesties? Laat het ons weten! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
webmaster 
Edward Elferink 


