Genealogische Werkgroep Kamphorst
Reeënlaan 1
6705 BZ Wageningen
Wageningen, 15 februari 2003.
Geachte Kamphorsten en hun verwanten,
In de afgelopen twee jaar heeft onze werkgroep hard gewerkt aan een boek getiteld "Kamphorst, een Veluws en een
Twents Geslacht". In die periode hebben wij getracht zoveel mogelijk Kamphorsten en hun verwanten hiervan op de hoogte
te stellen. Wij kunnen U nu mededelen dat het boek eind april 2003 gereed zal zijn. Het zal ongeveer 500 à 600 bladzijden
bevatten en rijk geïllustreerd zijn. Doordat de leden van onze werkgroep de kosten van het genealogisch onderzoek voor
eigen rekening hebben genomen, zal de prijs van het boek slechts € 15,- bedragen. Deze prijs is ongeveer gelijk aan de
schatting die wij eerder in een vooraankondiging noemden.
Inmiddels zijn al 650 boeken bij voorinschrijving besteld. Wij stellen U hierbij in de gelegenheid alsnog (na)bestellingen te
doen. De boeken kunnen U worden toegestuurd nadat U de prijs, vermeerderd met de verpakkings- en verzendkosten ten
bedrage van € 2,21 per boek, heeft overgemaakt op onze postbankrekening.
U kunt de boeken ook in ontvangst nemen tijdens een feestelijke familiebijeenkomst ter gelegenheid van de uitreiking van
het boek. U bespaart dan de verzendkosten, maar U moet dan wel € 2,50 betalen voor Uw deelname aan de bijeenkomst.
Op de bijeenkomst zult U naaste en verre familieleden ontmoeten en zult U kunnen genieten van een diavoorstelling over
de Veluwe en vertellingen. Ook zal daar het gebruik van het boek worden toegelicht en zult U daarover vragen kunnen
stellen. De bijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 3 mei 2003, van 10.30 tot 16.00 uur, in verenigingsgebouw De
Aker, Fontanusplein 2, Putten (zie bijgaand routekaartje). Vanaf 10.00 uur kunt U onder het genot van een kopje koffie Uw
boeken in ontvangst nemen. Als U door ons wilt worden opgehaald van het station te Putten, dan kunt U dat doorgeven
aan Hendrik Jan Kamphorst, tel. 0341-557649. U zult kunnen deelnemen aan een gemeenschappelijke lunch tegen
betaling vooraf van € 6,20.
Bij voldoende belangstelling hopen wij na afloop van de familiebijeenkomst, van 16.00 tot 17.30 uur, een
oprichtingsvergadering te houden van een familievereniging. Het doel van deze vereniging zal zijn het houden van een
jaarlijkse bijeenkomst met lezingen en/of een excursie in een voormalig woongebied van een tak van het geslacht
Kamphorst. Ook zal de vereniging jaarlijks een tijdschriftje uitgeven, waarin de resultaten van aanvullend genealogisch
onderzoek kunnen worden gepubliceerd. Het lidmaatschap van de vereniging zal vooral voor bezitters van het boek
interessant zijn, omdat in verslagen van aanvullend onderzoek steeds naar de inhoud van het boek zal worden verwezen.
Wij denken dat het lidmaatschap ongeveer € 10,- per jaar zal bedragen.
Op onderstaand invulstrookje kunt U Uw wensen kenbaar maken en kunt U zelf uitrekenen hoeveel U ons daarvoor moet
betalen. Wij willen graag het invulstrookje en de betalingen uiterlijk op 15 maart 2003 in ons bezit hebben.
A.Kamphorst.
►-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------◄
Naam en voornamen
Volledig adres:
Postcode en Plaats:
Mailingnummer op het adresstrookje van dit schrijven:
Reeds eerder besteld bij voorinschrijving
(Na)bestelling
.….…..
Verzendkosten voor
…..…..
Deelname aan de familiebijeenkomst met ….…..
Deelname aan de lunch met
……...

boeken à € 15,-=
boeken à € 15,-- per stuk
=
boeken à € 2,21 per boek =
personen à € 2,50 p.p
=
personen à € 6,20 p.p
=
Totaal

Wilt U lid worden van de Familievereniging Kamphorst ?
Wilt U een bestuursfunctie vervullen in de Familievereniging ?

€ …..…,..
€ ……..,..
€ ……..,..
€ ……..,..
€ …….,..
€ ……..,..

ja/nee*
ja/nee*

* doorstrepen wat niet van toepassing is.
Dit strookje vóór 15 maart 2003 toesturen aan G.J. van de Pol, Rubensstraat 27, 3781 VK Voorthuizen, tel. 06-51894090.
Betaling vóór 15 maart 2003 op postbankrekening nummer 9279695 ten name van de Genealogische Werkgroep
Kamphorst te Wageningen, onder vermelding van het mailing nummer op het adresstrookje van dit schrijven.

