Jaargang 2 - Oktober 2016 - week 41
Komende donderdag

Arbeidstafel
13 oktober
20 oktober
27 oktober
3 november

Avond voor belangstellenden. Lezing
Gert Kramer: Broncode in spiralen.
Spiegelgroep** Leerling zijn
O:.L:. 1e Graad. In forma.
Oogstrituaal tezamen met A∴L∴ Het
Vrij Geweeten uit Breda.
Algemene ledenvergadering.

Avond voor belangstellenden
Morgen avond hebben wij, zoals u weet, weer een
avond voor belangstellenden. Een fijn moment.
Enerzijds om ons werk wat meer aandacht te geven
in het Westen en anderzijds om belangstellenden
inzicht te geven en onze aandacht.

* Meestervergadering / ** Alleen voor eigen leden

Post
7 oktober
10 oktober

Arbeidstafel
A∴L∴ L ’Inséparable
Arbeidstafel
A∴L∴ La Persévérance

Post wordt separaat aan de logeleden toegestuurd.

De Logebrief in uitvoering
Dit is nu de tweede Logebrief in een andere opmaak. Ik hoop dat dit een duidelijk leesbare brief is.
Er is natuurlijk een reden waarom voor deze vorm
is gekozen.
Al enige tijd is onze broeder Gerwin en zijn vrouw
bezig met het gereedmaken van de nieuwe website
ter vervanging van de huidige site.
Deze site heeft ook de mogelijkheid om een digitale
brief te maken maar is helaas minder in het grafisch
opmaken. Om de Logebrief enige eenheid te geven
is besloten de opmaak te veranderen.

Als iedere genodigde komt zou het wel eens een
drukke avond kunnen worden. Het is misschien
goed, dat als het even mogelijk is, aanwezig te zijn
om met deze profanen in gesprek te komen om hen
uw verhaal te vertellen. Een goed verhaal of gesprek
wordt altijd doorverteld!
Om de bezoeker te registreren die zover wil gaan
om als kandidaat te worden benaderd zal er een
kaartje zijn waarop de eerste gegevens genoteerd
kunnen worden. Daarnaast zal er een bedankkaartje
zijn die aan elke bezoeker kan worden meegegeven.
Ook voor ons kan het een mooie avond zijn omdat,
volgens Broeder Pilaar, een zeer gedreven spreker
zal zijn. De heer Gert Kramer zal een inspirerende
inleiding houden over de broncode in spiralen. Vervolgens kunnen wij met hem in dialoog gaan over
zijn bevindingen.

En waarom doen wij al die moeite? Om de continuïteit te verzekeren. Het is namelijk eenvoudiger die
functie in de Webomgeving te gebruiken dan een
opmaakprogramma als Publisher of InDesign.
Wij hopen dat u deze uitvoering gaat waarderen.

Colofon De Logebrief verschijnt wekelijks op de woensdag gedurende de weken waarin de arbeid plaatsvindt. Wilt u rekening houden met de
verschijningsdatum? Uiterlijk dinsdag is de inleverdag van uw kopij om het woensdag gepubliceerd te hebben. Kent u een broeder uit een andere
Loge die deze Logebrief wil ontvangen? Stuur dan zijn adresgegevens door aan onderstaand mailadres.
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