TRINITEITSLYCEUM.NL

NIEUWSBRIEF nr. 09, 12 november 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Trinitariër,
Hier weer het laatste nieuws inzake de volgende onderwerpen:
* Website
- accounts
- inhoud
- omvang
- 'pagina niet gevonden'
- nog te onderzoeken
* Organisatie reünie
------------------------------------------------------------------------------------------------WEBSITE
Accounts
Er zijn nu 321 accounts en dat aantal groeit nog steeds gestaag. Wellicht dat de
aanstaande reünie daarmee te maken heeft. Opvallend is wel dat de eind jaren
zeventig en jaren tachtig zich nu melden.
Inhoud
De oproep om meer bijdragen Tolle Lege/Tee-eL heeft heel veel opgeleverd. Er
liggen nu zo'n zestien (!) jaargangen om geplaatst te worden. Probleem is daarbij dat
de formaten die in die jaren werden gebruikt roepen om een pragmatische
benadering.
Daarnaast heb ik besloten om alle Tolle Lege/Tee-eL zo mogelijk ook in PDFformaat te leveren. Dan is de website beter zichtbaar voor zoekmachines en
accounts kunnen, via ADOBE/ACROBAT READER, de zaak mooi printen.
Dat gaat dus allemaal nogal wat tijd kosten. Planning is om voor het 2e kwartaal
2018 alles te plaatsen.
Omvang
Voor de liefhebbers: de omvang van de website is inmiddels de 3.333 stuks content
gepasseerd. Voor de niet-liefhebbers: er zijn al meer dan 3.333 'stukjes' geplaatst.
Zo'n stukje kan zijn een enkel bericht in het nieuwsoverzicht tot een fotoserie van

100 foto's in reünie 2004. Beiden zijn slechts één content.
Pagina niet gevonden
Soms wordt bestaande content vervangen door nieuwe. Zeg maar voor mij
voortschrijdend inzicht. En soms vergeet ik de oude te verwijderen of de
'omleidingen' te repareren. Dat betekent dat soms bepaalde verwijzingen niet meer
werken. Je krijgt dan het bericht: "Pagina niet gevonden". Meldt dit aan mij zodat ik
deze omissie ongedaan kan maken!! Geef de melding de vorm van: ik klikte op: ....
en dat werkte niet. Dat kan ik gemakkelijk herleiden.
------------------------------------------------------------------------------------------------ORGANISATIE REÜNIE
Nog even om onder de aandacht te brengen:
De datum waarop de reünie plaatsvindt is:
ZATERDAG 9 JUNI 2018
voorlopig programma
De locatie gaat open om 14:30 uur, de start is om 15:00 uur en sluit om 24:00 uur.
Natuurlijk moet het programma nog worden ingevuld, maar in grote lijnen ziet het er
als volgt uit:
14:30 ontvangst
15:00 opening
15:15 middagprogramma
18:00 buffet
20:00 muziek en dansgelegenheid
24:00 afsluiting
Inschrijven
De inschrijving verloopt via de website. Zie het hoe en waarom aldaar in de
toelichting (triniteitslyceum.nl).
Eind november komt het OCT weer bijeen om invulling te geven aan het
middagprogramma. Oftewel je kunt jou ideeën/wensen nog steeds kenbaar maken!!
Maak daar gebruik van. Laat het ons weten. Je weet inmiddels wel hoe.
------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet,
webmaster/lid OCT
Edward Elferink

