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Nieuwsbrief oktober 2016 
 
Beste Leden, 
 
Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor onze eerstvolgende 3 bijeenkomsten in 
Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft.: 
 
Dinsdag 1 november 2016 om 20.00 uur: de lezing van Karel Weener: “Een scheur in je hart” over 
zendeling Willem Schröder en zijn collectie in museum Nusantara. Zie volgende pagina voor het 
convocaat. 
 
Woensdag 23 november 2016 Algemene Ledenvergadering met voorafgaand een borrel en een 
Indonesische maaltijd (zie hieronder hoe u zich hiervoor kunt opgeven en voor het programma) en 
na afloop is er nog een lezing van Erik Mischgofsky met filmfragmenten: “De wonderen van Centraal 
India: deel 2.“  
 
Donderdag 19 januari 2017 om 20.00 uur: lezing van ons lid Margriet van der Goes over de 
bergvolkeren van Myanmar. Margriet heeft haar hele leven gereisd naar verre landen en is thans 
reisleider bij Djoser. 
 
Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 
Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 
woensdag 23 november 2016 in Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft. In deze vergadering 
bespreken wij met u onze plannen voor dit lustrumjaar en voor de oprichting van 3 werkgroepen. 
Voorafgaand is daar een borrel en een Indonesische maaltijd en na afloop is er nog een lezing. Het 
volledige programma van de avond vindt u hieronder, alsmede hoe u zich kunt aanmelden voor de 
Indonesische maaltijd. De agenda en overige stukken voor de jaarvergadering ontvangt u binnenkort. 
Het bestuur hoopt, dat u allen in groten getale deelneemt aan deze voor onze vereniging zo 
belangrijke avond.  
 

Voorafgaand aan de vergadering nodigen we u uit voor een borrel en een Indonesische maaltijd 
van Toko Ramee in Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft. 
 
Let op: Reserveren doet u door voor vrijdag 18 november het bedrag voor de maaltijd inclusief 
drankjes   (€ 22,50 per persoon) over te maken naar Rekening: NL55INGB0003010395 t.n.v. 
Etnografische Vereniging Delft te Delft onder vermelding van “Indonesische maaltijd”. Voor 
eventuele vragen kunt u terecht bij Hans van Haeren tel. 015-2146791. 
 
Programma:  
17.30 uur borrel. 
18.00 uur Indonesische maaltijd van Toko Ramee. 
19.15 uur jaarvergadering. 
20.15 uur lezing door Erik Mischgofsky: “De wonderen van Centraal India: deel 2.“ 
 
Alle drankjes tijdens borrel en maaltijd zijn in de maaltijdprijs inbegrepen. 
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