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Aan de leden,

Voor alweer de laatste lezing van dit lopende seizoen nodigt uw bestuur u uit om op woensdag 24 mei a.s. 
naar de Cosazaal, Oude Delft 183/185, in Delft te komen.
Om 20.15 uur zal de heer Pim Westerkamp u op de hoogte brengen van zijn wel en wee en dat van het 
Tropenmuseum onder de titel:

                        “Het KIT Tropenmuseum; een eerste impressie” 

In september vorig jaar, alweer bijna een jaar geleden, begon Pim Westerkamp, de meeste van u wel 
bekend, aan zijn nieuwe functie van Conservator Cultuur en Geschiedenis van Zuidoost Azië in het KIT 
Tropenmuseum.
Traditiegetrouw, zo lijkt het, blijft hij echter de laatste lezing van het seizoen invullen.
Op deze avond in mei zal hij ingaan op zijn nieuwe werk bij het Tropenmuseum. Wat zijn de ervaringen 
van de eerste maanden, welke werkzaamheden zijn hetzelfde en welke anders?
Natuurlijk komt ook het KIT Tropenmuseum aan bod. De heer Westerkamp zal een stukje vertellen over 
de geschiedenis van het instituut en voorts een keuze maken uit enkele bijzondere deelcollecties van dat 
museum en die u tonen.

De toegang tot deze bijeenkomst is gratis voor leden (met één introducé). Donateurs van de Stichting 
Nusantara en houders van CP en 65+ passen betalen een entreegeld van € 2,--  Overige belangstellenden 
betalen € 2,50
Er zijn slechts 75 zitplaatsen beschikbaar in de Cosazaal..

Mededelingen: 

Met bijzonder veel genoegen kunnen wij melden dat museum Nusantara weer een conservator heeft.
4 april jl. trad mevrouw Amy Wassink aan in haar nieuwe functie. Wij van onze kant wensen haar veel 
succes toe.

Tot ziens op woensdag 24 mei a.s.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

                                                                        Dolf Schröder 
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