S T U D I E G R O E P

Z WP

CONVOCATIE
Wageningen, 29 januari 2019
Geachte leden,
De eerste bijeenkomst in 2019 van onze studiegroep zal op zaterdag 23 februari a.s. worden
gehouden in:
CJV Ons Huis (Taborkerk)
Prinsesselaan 8
6713 PX Ede
Tel. 0318 – 61 32 59
Aanvang officiële gedeelte: 11.00 uur. Zaal open: 10.00 uur.
De Taborkerk ligt 1 km van NS Station Ede-Wageningen. Voor de automobilisten onder u is
er voldoende gratis parkeergelegenheid op het parkeerterrein rond het gebouw. ‘Onze’ ingang
ligt aan het straatje (Hovystraat) langs de spoorlijn Ede-Amersfoort (het ‘kippenlijntje’).
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OPENING
NOTULEN BIJEENKOMST 29 SEPTEMBER 2018
INGEKOMEN STUKKEN
BESTUURSMEDEDELINGEN
RONDVRAAG
PRESENTATIE DOOR ERIK MATZINGER EN
SCHULTINK OVER DE K.N.S.M.
SLUITING

PAUZE
8

VEILING

ROBERT

OVERLIJDEN PIET VAN PUTTEN
Helaas moeten wij u het overlijden melden van ons lid P.C. van Putten. Piet, zoals wij hem
kenden, overleed op 12 januari jl. op 93-jarige leeftijd. Hij was lid sinds 1991 en bezocht tot
een jaar geleden onze bijeenkomsten trouw, totdat het vanwege zijn afnemende gezondheid
echt niet langer ging. Een delegatie van het bestuur heeft op 23 januari de crematieplechtigheid in Bilthoven bijgewoond. In ZWP 176 zal een In Memoriam worden geplaatst.
MEDEDELINGENBLAD ZWP 176
ZWP 176 is in de maak en zal in de loop van februari elektronisch worden verzonden. De
verzending van geprinte exemplaren volgt spoedig daarna. Uiterste inleverdatum kopij ZWP
177: 1 mei.
PRESENTATIE
Op de bijeenkomst van 23 februari a.s. zullen Erik Matzinger en Robert Schultink een presentatie verzorgen over de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (K.N.S.M.).
Hieronder volgt hun toelichting:
“Tot enige tientallen jaren geleden zijn er artikelen verschenen over de mailverbinding tussen
Nederland en West-Indië (met name van het Caribisch gebied en Suriname) van o.a. de heren
A.M. Benders, Claude J.P. Delbeke-RDP en Michael Rego. Na het bestuderen van een grote
hoeveelheid poststukken, vooral van de Koninklijke West-Indische Maildienst (KWIM) en de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, (KNSM), bleken er vele stempels niet
gecatalogiseerd te zijn. Deze presentatie heeft tot doel een beeld te geven van dit interessante
deel van de posthistorie en een oproep te doen aan onze leden tot het delen van informatie
over dit onderwerp.”
Wie van u is bereid om op de bijeenkomst van 22 juni een presentatie te verzorgen? Dit kan
een professionele powerpointpresentatie zijn, maar ook het tonen van enkele albumbladen of
poststukken is mogelijk.
Wij hopen velen van u op 23 februari a.s. te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Han Dijkstra, secretaris

DATA OVERIGE BIJEENKOMSTEN 2019
13
22
28
23

april: Algemene Ledenvergadering
juni
september
november: Clubtentoonstelling
*****

