
 

 Voor het raadplegen van de ledenlijst en de arbeidstafel bezoekt u onze website: logehdl.nl  

 Eerste jaargang Jun 2016 Week 22 

Colofon 
 
Email: secretaris.loge254@vrijmetselarij.nl 
 

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 woens-
dag gepubliceerd te hebben. 
 

Kent u een broeder uit een andere Loge die 
deze Logebrief wil ontvangen? Stuur dan zijn 
adresgegevens door aan bovenstaand mail-
adres. 

Ingekomen Post 
 
10-6-2016 Le Chemin 
 Nieuwsbrief 10 - juni 2016 
  
10-6-2016 A:.L:. Licht en Vrijheid 
 Bulletin - juni 2016 
 

15-6-2016 A∴L∴ La Constance 
Zomer Sint Jan - Tekenplank 

 

20-6-2016 Orde 
Dankbrieven 

 

Arbeidtafel - De laatste twee weken 
 

23-06-2016 O:.L:. 1e Gr. In Forma  
Zomer Sint Jan 

Komende donderdag 
 

Het is morgen alweer de laatste bij-
eenkomst van onze Loge alvorens wij 
met zomerreces gaan. Geheel volgens 
traditie vieren wij dan ook onze Zo-
mer Sint Jan. Dat dit feest ook nog de 
traditionele wisseling van bestuurlijke 
en andere functies inhoudt, maakt dit 
een ‘must’ om mee te maken.  
Een echt feest kan natuurlijk niet zon-
der een tafelloge. Hopelijk hebt u 
zich opgegeven voor de maaltijd? 
 �Redactie 

21-6-2016 Inst Maçonnieke Vorming 
Nieuwsbrief 2016/1 

 

21-6-2016 A:.L:.De Drie Verlichte Torens 
Arbeidstafel najaar 2016. 

 

Le Chemin 
 
Afgelopen zondag 19 juni was in huize 
Het Oosten de lezing over maatschap-
pelijke betrokkenheid en basisinko-
men. Piet Jeuken hield een uitgebreid 
en boeiend betoog. Daarna ontstond 
een boeiende en genuanceerde dia-
loog. Een aantal van de aanwezigen is 
ter plekke spontaan lid geworden van 
Groep Le Chemin. Aan alle aanwezi-
gen is de tekst van de lezing toege-
stuurd. 
Aldus Marcel Baatsen van Le Chemin. 
Ook Broeder Pilaar maakte melding 
van Broeder Jeuken’s opgeleverde 
bouwstuk. Hij voegde de woorden 
‘met groot succes kan ik zeggen!’ aan 
toe. 

De Batteram Barbecue 
 
Een andere traditie die wij kennen is 
de jaarlijkse BBBQ. Altijd weer een 
fijn moment om met de broeders en 
familie samen te komen tegen het 
einde van het zomerreces. U krijgt 
nog een uitnodiging maar broeder 
Van Asperdt heeft al laten weten dat 
de BBBQ op de 21e augustus wordt 
gehouden in het Oude Wandelpark 
te Valkenswaard. 
De kosten zijn ge-
raamd op € 17,50 


