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AANKONDIGING Karl May dag : 3 november 2007 

Hierbij delen wij u mede dat de derde bijeenkomst van onze Karl May 
Vereniging zal plaatsvinden op zaterdag 3 november 2007. Deze zal ook 
weer plaatsvinden in een van de zalen van de Opstandingskerk in Amersfoort.  
Houdt deze dag vrij!! 

Programma 
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 
Vanaf 11:00 Boekenmarkt en verkoop van verenigingsartikelen 
12:45-13:30 Pauze 
13:30-14:15 Algemene ledenvergadering 
14:15-15:30 Middagprogramma bestaande uit: de Karl May kennisquiz over 
het boek Matavase de vorst der Rotsen ; de presentatie van ons tijdschrift De 
Witte Bison. Verdere onderdelen zijn nog in voorbereiding. 

Kennisquiz : Matavase 
Om goed beslagen ten ijs te komen voor de kennisquiz, wordt een ieder 
aangeraden om het boek Matavase de vorst der rotsen nog eens door te 
lezen. Dit is verschenen bij Schoonderbeek. Het verhaal is ook opgenomen in 
de Spectrumpockets delen 26 en 27: in deel 26 (Slot Rodriganda) pagina’s 152-
352 en in deel 27 (De piramide der Azteken) hoofdstukken 1-3 & 4 t/m de 
tweede alinea op blz.58 („Het was eind januari“). 

De Witte Bison: kopij, advertentie en prijsvraag 
Intussen wordt gewerkt aan het tweede nummer van ons tijdschrift De Witte 
Bison. Wilt u hiervoor een artikel schrijven? Stuur ons dat voor 15 september 
a.s.!! 

Het tweede nummer zal op 3 november worden gepresenteerd en uitgereikt. 
Zoals bekend kunnen leden hierin gratis een korte advertentie plaatsen voor 
gezochte of aangeboden boeken. Maak hiervan gebruik!!! 

Ook graag nog even uw aandacht voor de prijsvraag in de Bison. Hierop kunt 
u uw antwoord per mail of per post insturen tot eind september. 

Onze website 
Onze website http://www.karl-may-vereniging.nl bevat het verslag met 
foto’s van onze bijeenkomst van 12 mei. Ook zijn de concept doelstellingen van 
onze vereniging hierop wat beter geformuleerd en aangescherpt. Bezoek de 
website, lees en kijk! 
 

http://www.karl-may-vereniging.nl/


  

___________________ 
KARL MAY  

VERENIGING 
 

--- 
Bestuur: 

 
Voorzitter en Archief: 

F.C. Roest 
Haselweg 18 

6721 ME Bennekom 
0318-418875 

frits.roest@hccnet.nl 
 

Secretaris: 
J.J. Boessenkool 

Berkepad 14 
4651 JZ Steenbergen 

0167-565318 
jboessenkool@home.nl 

 
Penningmeester: 

J.A. Kool 
Lepeltjesheide 6 

8471 WE Wolvega 
0561-617778 

ja.kool@home.nl 
--- 

Bankrekening: 
1139.35.501 t.n.v. 

J.A. Kool inzake Karl 
May Vereniging 

 
Algemene Zaken: 
J.W. van der Jagt 

Gr. Hertoginnelaan 101 
2517 EE Den Haag 

070-3460095 
jw.vd.jagt@zonnet.nl 

 
Redacteur KM 

Nieuws: 
Frits Roest 

(zie hierboven) 
 

Webmaster: 
Tom Beskers 

Spireapad 24-1 
6841 CN Arnhem 

026-8449104 
chodih@yahoo.com 

Dag van de jeugdhelden 
Wij namen als vereniging deel aan de Dag van de Jeugdhelden in Dinxperlo 
hetgeen resulteerde in een aantal nieuwe leden. Hierover zal in november 
nader worden bericht. Op 26 april 2008 vindt dit evenement opnieuw plaats, 
ditmaal in Nieuwegein en wij doen hieraan weer mee. Zie voor meer informatie 
www.jeugdhelden.nl  

 

Ideeën, reacties of suggesties? 
Geef al uw ideeën voor activiteiten van de vereniging, reacties op ons tijdschrift 
of algemene suggesties door aan de redacteur van Karl May Nieuws (adressen 
zie hiernaast) 

Lid worden? 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij de 
Secretaris van de Vereniging. De jaarlijkse contributie bedraagt € 15,00, te 
voldoen vóór het nieuwe lidmaatschapsjaar. Jeugdleden (t/m 18 jaar) betalen € 
10,00. 

Het volgende nummer van KM Nieuws 
Begin oktober zal het vijfde nummer van KM Nieuws verschijnen met daarin de 
uitnodiging voor 3 november en het defitieve programma. 
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