S T U D I E G R O E P Z WP
CONVOCATIE

ZWP 50 JAAR
1968 - 2018
Wageningen, 3 juni 2018

Geachte leden,
De laatste bijeenkomst van onze studiegroep in dit jubileumjaar zal op zaterdag 24
november 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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ONTVANGST MET KOFFIE EN GEBAK VANAF 10.00 UUR
OPENING
POSTEX: KORTE EVALUATIE
UITREIKING FRITS BENDER WISSELBEKER
PRESENTATIE DOOR FOPPE DUPUIS EN ERIK MATZINGER:
DEMONSTRATIE GEBRUIK DVD
SLUITING OFFICIËLE GEDEELTE

PAUZE
7
8

GEZAMENLIJKE LUNCH 12.30 UUR
VEILING (de veilinglijst ontvangt u later deze week!)

MEDEDELINGENBLAD ZWP 175: JUBILEUMNUMMER
ZWP 175 (Jubileumnummer) zal in november elektronisch worden verzonden. De verzending
van geprinte exemplaren volgt spoedig daarna.
ZWP 176 zal in februari 2019 verschijnen. Uiterste inleverdatum kopij ZWP 176: 15 januari.
OPROEP VEILINGMEESTER
Veilingmeester Jan Heijboer verzoekt u wederom om ‘knappe kavels’ in te leveren voor de
veiling.
DATA BIJEENKOMSTEN 2019
De data van de bijeenkomsten in 2019 zijn: 23 februari – 13 april (algemene
ledenvergadering) – 22 juni – 28 september – 23 november (clubtentoonstelling)
MEDEDELINGEN BETREFFENDE 24 NOVEMBER
 Er is ditmaal geen clubtentoonstelling, daar deze onlangs tijdens Postex heeft
plaatsgevonden. De uitreiking van de Frits Bender Wisselbeker aan de door de
publieksjury aangewezen winnaar vindt wél op 24 november plaats. Ook de
gezamenlijke lunch staat weer op het programma, op verzoek van de leden.
 Het jubileumgeschenk, de dvd, kunt u op deze dag in ontvangst nemen, wanneer u niet
in Apeldoorn aanwezig kon zijn. Wij verzoeken u om ook voor plaatsgenoten of
postzegelvrienden die u regelmatig ziet, de dvd mee te nemen om zodoende
portokosten te vermijden.
 De persoonlijke postzegels, uitgegeven ter gelegenheid van het Gouden Jubileum van
ZWP, zijn te koop: € 10 voor een velletje van 10 zegels.
 De bijeenkomst is een goede gelegenheid om van uw ‘overtollige’ boeken af te
komen, daar deze vanwege het volume niet meer voor de veilingen worden
geaccepteerd.
 Geef zo spoedig mogelijk uw deelname aan de gezamenlijke lunch door d.m.v. het
bijgevoegde opgaveformulier. Eigen bijdrage: € 15 p.p., inclusief koffie met gebak en
een hapje en drankje.

KORTE PRESENTATIE 23 FEBRUARI 2019
Wie van u is bereid om op de bijeenkomst van 23 februari 2019 een korte presentatie te
verzorgen? De presentaties zijn inmiddels een door de leden gewaardeerde traditie geworden.
Meld u bij de secretaris: j.dijkstra50@chello.nl
Wij hopen velen van u op 24 november a.s. te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Han Dijkstra, secretaris

50 JAAR ZWP
1968 - 2018
GEZAMENLIJKE LUNCH
24 NOVEMBER 2018

Ondergetekende
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:

wenst deel te nemen aan de gezamenlijke lunch tijdens
de bijeenkomst van 24 november a.s.
Kosten: € 15,-, contant te voldoen op de dag van de
tentoonstelling.
Eventuele dieetwensen:

Dit formulier z.s.m. opsturen naar de secretaris (J.A. Dijkstra, Dolderstraat 74, 6706
JG Wageningen), liefst met ‘filatelistische’ frankering. Opgave per e-mail is ook goed
(j.dijkstra50@chello.nl).

