
Sociëteit Paschalis zoekt een nieuwe webmaster. 
 

Rond de memorabele Paschalis reu ̈nie van 2005 en de voorbereidingen ervan 
stelde oud leerling Frank Engelhard op eigen initiatief een website samen met 
vooral foto's, beschrijvingen van gebeurtenissen en anekdotes. Hij verzamelde 
daartoe tal van oude schoolfoto's, lapte ze op in foto-shop, zette er namen bij etc. 
Een interessant stukje Paschalisgeschiedenis was vastgelegd. Zolang Frank deze 
site, niet van het web afhaalt is hij te vinden onder: 
http://factual.nl/paschalis/index.htm. 
Er werden vervolgens op initiatief van o.a. Piet Mentrop meer reu ̈nies georgani-

seerd onder de noemer 'Sociëteit Paschalis' en hierbij kwamen nieuwe gegevens binnen. Enthousias-
telingen kwamen met oude fotoboeken en namenlijsten werden min of meer gecompleteerd. Daarmee 
ging men aan de slag en ontstond er een nieuwe website: 'Sociëteit Paschalis'. Gemaakt door Chris 
Broos.  
 

 
Impressie van de eerste website 'Sociëteit Paschalis' 

 
In 2011 vroeg het bestuur mij om een nieuwe website te ontwerpen met behoud 
van het bestaande materiaal. In de jaren daarna is de site actueel gehouden en 
verder uitgebreid. In april 2018 heb ik de site vernieuwd en een wat moderner 
jasje aangetrokken, zowel uiterlijk als 'onder de motorkap'. In 2020 heb ik de 
site ‘responsive;’gemaakt. Daarmee voegt deze zich automatisch in het platform 
waarop hij bekeken wordt (desktop, tablet of smartphone).  Hoe dat werkt is te 
zien wanner je bijv. de rechter zijkant van de site met je muis naar links schuift 
waardoor alles smaller wordt. 

Deze Paschalissite is gemaakt met ‘Blue Griffon’. Inmiddels ben ik 82 jaar en lijkt het me verstandig 
uit te zien naar iemand die deze taak van mij kan overnemen. Betrokkene moet ervaring maar vooral 
plezier hebben in het ontwerpen en realiseren van websites met bijv. Kompozer, Bluegriffon (gratis) of 
Adobe Dreamweaver. Vrijwel alle websites worden tegenwoordig gemaakt met een z.g. Content Ma-
nagement Systeem (CMS) zoals bijv. ‘Wordpress’ of ‘Joomla’. Werken met een CMS is in deze tijd zeer 
in zwang. Kennis van ‘computer taal’ (HTML en CSS) is niet nodig. Bovendien kun je met meerdere 
mensen in verschillende rollen aan de site werken. Als de site eenmaal is gerealiseerd kost het actueel 
houden een paar middagen/jaar. 
Enthousiastelingen met voornoemde kennis en ervaring vraag ik contact met mij op te nemen.  
Ik vermoed dat er onder de reünisten (allemaal boven de 70) wellicht niet veel zijn met bovenge-
noemde kennis en vaardigheden. Maar er zullen zeker kinderen of kleinkinderen zijn die hier uitkomst 
kunnen bieden. 
Zie de details op de 'contact' pagina van de site. 
 
Peter Fiévez (jaargang 1944), Webmaster 
 


