S T U D I E G R O E P

Z WP

CONVOCATIE
Wageningen, 27 augustus 2017
Geachte leden,
De eerstvolgende bijeenkomst van onze studiegroep zal op zaterdag 23 september 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 terrein rond het gebouw. ‘Onze’ ingang ligt aan
het straatje (Hovystraat) langs de spoorlijn Ede-Amersfoort (het ‘kippenlijntje’).
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OPENING
NOTULEN BIJEENKOMST 24 JUNI 2017
INGEKOMEN STUKKEN
BESTUURSMEDEDELINGEN
RONDVRAAG
PRESENTATIE DOOR PETER STORM VAN LEEUWEN
‘De verhuiskaarten van Nederlands-Indië’
SLUITING

PAUZE
8

VEILING

OVERLIJDEN LEO VOSSE
Helaas moeten wij u het overlijden melden van Leo Vosse, die op 13 augustus tijdens de
terugvlucht van Bandung naar Nederland overleed. Hij is 72 jaar geworden.
Leo was in de eerste plaats de grote man van zustervereniging Dai Nippon. Hij was echter ook
actief voor ZWP, als veilingmeester en bij zaken betreffende publicaties. Het is moeilijk
voorstelbaar, dat Leo niet meer onder ons is. In ZWP 173 zal een In Memoriam worden
geplaatst.
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies.
MEDEDELINGENBLAD ZWP 173
ZWP 173 zal begin november worden verzonden. Uiterste inleverdatum kopij ZWP 173:
1 oktober.
KORTE PRESENTATIE
Wie van u is bereid om op de bijeenkomst van 24 februari 2018 een korte presentatie te
verzorgen? Meld u bij de secretaris.

DATA OVERIGE BIJEENKOMSTEN 2017
25 november (clubtentoonstelling)
Data 2018: 24 februari – 21 april -23 juni – 29 september – 24 november

CLUBTENTOONSTELLING 25 NOVEMBER A.S.
Naast inzendingen over de directe interessegebieden van ZWP, zijn ook inzendingen, groot of
klein, over totaal andere onderwerpen zeer welkom. De meesten onder ons zijn zeer brede
verzamelaars en het is interessant om ook eens iets van uw andere verzamelgebieden te zien.
Meld u bij de secretaris, onder opgave van de voorlopige titel van uw inzending en de
geschatte hoeveelheid gewenste kaders. Op 1 kader passen 15 albumbladen op A4-formaat.
De winnaar, die d.m.v. een publieksjury zal worden aangewezen, mag de ZWP-wisseltrofee in
ontvangst nemen.
Wij hopen velen van u op 23 september a.s. te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Han Dijkstra, secretaris

