TRINITEITSLYCEUM.NL

NIEUWSBRIEF nr. 10, 28 januari 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Trinitariër,
Hier weer het laatste nieuws met de volgende onderwerpen:
* Website
- verzending nieuwsbrief
- accounts
- inhoud
* Organisatie reünie
------------------------------------------------------------------------------------------------WEBSITE
Verzending nieuwsbrief
Het lijkt erop dat de nieuwsbrief (via e-mail) niet altijd op de juiste plek aankomt (en
dus niet gelezen wordt). En dat wordt m.i. voornamelijk veroorzaakt door het gebruik
van Blind Carbon Copy (b.c.c.). In het leven geroepen om hetzelfde bericht naar
grote groepen te mailen en toch de privacy te waarborgen (je kunt de andere
adressen niet zien). Helaas zijn sommige programma’s zo ingesteld, dat dit soort
berichten gelijk in de prullenbak worden geplaatst. Om dit tegen te gaan zou ik
iedereen een gewoon e-mailtje kunnen sturen, maar dat is nu wel erg veel werk.
Gelukkig bracht Eric van Straaten mij op het spoor van Laposta.
Laposta.nl vermeldt: Met Laposta kun je uitzonderlijk makkelijk je relaties beheren, je
nieuwsbrieven opstellen en versturen, en je resultaten interpreteren. Laposta kent
ook een aantal unieke extra's, waaronder live statistieken en een lees- en
bezoekratio. Tot 2000 relaties kun je Laposta gratis gebruiken.
Vandaar dat ook ik nu ben overgegaan naar Laposta.

Accounts
Er zijn nu 389 accounts en dat aantal groeit ineens steeds sneller. Dat heeft wellicht
te maken met de aanstaande reünie, denk ik. Daarnaast loopt ook de
vertegenwoordiging uit de jaren 75-90 snel op.
Inhoud
Tolle Lege en Tee-eL zijn nu alleen nog beschikbaar in PDF. Voordeel voor jullie is
het je het hele nummer kunt doorzoeken op een naam of gelegenheid. Ook het
(deels) kopiëren en/of bewaren is gemakkelijker. Paul Klein en ik zijn nu bezig met
de Tolle Leges uit 45-52. En daarna volgen de jaren na 1970 tot wellicht het einde?
Dank Paul Klein voor de arbeid die je verricht in dezen.
Zo’n 500 foto’s uit vooral 1975-1990 zijn geplaatst. Met dank aan Rob van Eijck,
docent geschiedenis in die periode. Het heeft er mede voor gezorgs dat ik tot een
iets andere indeling ben gekomen van de onderwerpen. Groepen docenten, groepen
leerlingen en klassenfoto’s zijn nu allen geplaatst onder het nieuwe onderwerp PER
SCHOOLJAAR. Ben nu bezig om de jaren voor 1975 daar aan toe te voegen.
------------------------------------------------------------------------------------------------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).
De inschrijving heeft nog niet zo’n vlucht genomen zoals het Organisatie
Comité Trinireünie (OCT) verwacht had. Daarom wil zij erop wijzen dat de
mogelijkheid bestaat om nu alvast in te schrijven en pas later te betalen. Het

OCT wil graag in een vroeg stadium weten waar zij aan toe is.
------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet,
webmaster/lid OCT
Edward Elferink

