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22 Okt 2019         

Beste vrienden, 
 
 
Onze website is dankzij de inzet van een paar gemotiveerde collega’s het nieuw uithangbord van onze 
verbroedering, en het informatiemiddel bij uitstek. 

Onze verbroedering bestaat uit vrienden en gewezen collega’s van verschillende generaties (over 
periode van +60 jaar!) en van drie eenheden. Vele collega’s kennen elkaar niet.  

Hierdoor ontstaat dikwijls de behoefte aan “WIE IS WIE ?”. 
Een middel om hieraan te verhelpen is van ieder lid een foto te linken aan zijn naam op de ledenlijst. 
Door te klikken op de naam, ziet u dan ook over wie het gaat.  
Wij denken dat dit een oplossing is om onze mensen die niet samen gewerkt te hebben, toch elkaar 
tenminste van gezicht te kennen. Het zal de contacten daarna nog vlotter maken. 

Daarom vragen we onze leden een foto door te sturen, vergelijkbaar met een pasfoto, zodat je 
duidelijk herkend wordt. Dus GEEN foto ten voeten uit. Foto’s die dit doel niet dienen, worden niet 
weerhouden (Vb. foto van je huisdier). 

U kan uw foto digitaal doorsturen, liefst in “jpg”, met vermelding van uw naam en, als benaming van 
de foto (file) uw lidnummer, vb. “119.jpg” naar : profielfoto@2-4l.be  
Wie nog computer ongeletterd is, kan een analoge foto in briefomslag opsturen, met vermelding van 
uw naam en uw lidnummer, naar : Johan ROBRECHTS, Bleukstraat, 8, 3583 PAAL.  

Dit alles is uiteraard NIET verplicht. Maar indien u dit niet wenst, mag u daarna niet klagen dat de 
collega’s u niet kennen.  

Wij hopen op een positieve respons, en hopen door deze maatregel op nog meer spontane contacten 
tussen onze leden. 

Met lansiersgroeten, 

  

                      (Get)                                                                               (Get) 

                Ronny LAERMANS                                                     Paul  BRUYNINCKX  
                        Secretaris                                                                     Voorzitter 
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