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Niet vergeten: Viering zaterdag 30 augustus 2014
Nieuws brief oktober 2013
Wapenveld 3 oktober ’13
Beste Leden en Donateurs,
Onze website is uitgebreid!
Zoals ik reeds eerder berichtte is onze website mede dankzij jullie een groot succes.
We kregen te maken met te weinig ruimte voor publicaties, foto’s en mooie verhalen die we
van de leden mochten ontvangen.
We kregen afgelopen tijd dusdanig veel bezoekers dat we met het dataverkeer in de knoei
kwamen. Het eerst afgesloten contract met de website provider beperkte ons daarin.
Allemaal technische toestanden die het nodig maakte om met een nieuwe Websiteprovider
van start te gaan zodra het oude contract was afgelopen.
En nu is het zo ver. We hebben voor de komende tijd voldoende ruimte voor publicaties en
bezoekers aantallen.
Naar ik hoop is het u opgevallen dat er een item is bij gekomen nl “De Uitlaat”’.
Onze webmaster Robert Bersma heeft een gigantische klus geklaard door een groot aantal
jaargangen die ter beschikking waren te digitaliseren.
En die staan nu dus op onze website waarmee hij ongetwijfeld heel veel leden en donateurs
blij zal maken.
Ik ben dan ook zo vrij om Robert namens ons allemaal heel hartelijk te bedanken hiervoor.
Er ontbreken een aantal exemplaren door de jaren heen.
Wij doen een dringend beroep op u, als u in het bezit van een ontbrekende UITLAAT bent
om die aan ons uit te lenen, door deze naar het secretariaat op te sturen.
Na het digitaal overzetten sturen we het dan naar u terug.
Maar niet alleen de Uitlaat maar ook andere interessante KPM verhalen en foto’s
zien wij graag van u tegemoet.

Verder wil ik u er op wijzen dat er deze maand weer Kumpulan’s zijn, te weten:
Kring Noord –Oost 12 oktober op de Witte Zwaan te Groningen.
Contact via kringvoorzitter Anne Mulder
Kring Zuid: op 26 oktober Huize Raffy te Breda. Contact via kringvoorzitter Bill Verhulst
Met vriendelijke groet,
Pieter van den Hoek
secretaris

