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Programma van de Karl May dag van 19 april a.s. 
Beste Karl May vrienden, deze Nieuwsbrief herinnert u aan onze aanstaande 
bijeenkomst op 19 april en geeft ons de gelegenheid alvast het programma 
door te geven: 
10:30 Begin van de dag, inrichting van boekentafels ter verkoop van de 
meegebrachte boeken, tevens begin van de verkoop van de 
verenigingsartikelen.  
Om elkaars namen te leren kennen, willen wij een keer experimenteren met 
naamkaartjes, die bij binnenkomst worden opgehaald, opgespeld en na afloop 
weer bij ons achtergelaten. 
11:30-11:40 Mededelingen van de voorzitter: nadere details van het 
programma, presentatie van het nieuwe boek van Oosterbaan/Roest, enz. 
12:15-13:00 Pauze 
13:00-13:30 Karl May-gerelateerde voordracht van Jan Willem van der Jagt 
13:30-14:00 Presentatie en uitdeling van het tijdschrift De Witte Bison 3 
14:00-14:30 Quiz over het boek De witte Bison 
14:30-15:00 Vertoning van twee films van Maarten van Diggelen 
15:15 Prijsuitreiking van de wedstrijd uit het tijdschrift De Witte Bison 
15:20 Prijsuitreiking van de quiz 
15:30 Einde 
Vanzelfsprekend is het adres weer: Opstandingskerk, Euterpeplein 1, 
Amersfoort. Zie de bijlage met het routekaartje. 

Onze tachtigjarigen 
Uiteraard zal tijdens onze bijeenkomst worden stilgestaan bij onze tachtigers 
Joop Oosterbaan en Maarten van Diggelen. Dit zal plaatsvinden binnen het 
hierboven vermelde programma. 

Films 
De twee films van Maarten van Diggelen gaan over dr. F.C. de Rooy en over 
de curieuze Duitse Karl May liefhebber Carl-Friedrich Dömken. Voorafgaande 
aan de vertoning zal Maarten een korte inleiding geven. 
Maakt u zich geen zorgen over de apparatuur, wij hebben de techniek nu 
definitief onder controle! 

Nieuw boek 
Het nieuwe boek van J.C. Oosterbaan en F.C. Roest getiteld “Lezen leren. 
Colportageromans: de vijf van Karl May” zal definitief niet klaar zijn voor 19 
april, maar een dummy met de volledige inhoud van het boek ligt voor u ter 
inzage tijdens de Karl May dag. Neem de tijd om het eens uitgebreid te 
bekijken. 
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Voordracht 
Jan Willem van der Jagt heeft ons al eerder aangenaam verrast met een 
voordracht naar aanleiding van een door hem vertaald fragment uit het werk 
van Karl May. Dit zal ook ditmaal weer het geval zijn. 

De witte bison 
Inmiddels is het derde nummer van ons tijdschrift gedrukt. Het ziet er weer 
goed uit vinden we zelf. Hopelijk vindt u dat ook! We horen graag hoe u over 
de inhoud en de uitvoering van De witte Bison denkt.  
De planning voor nummer 4 is begonnen. Misschien wilt u ons eens met een 
bijdrage verrassen? Dit hoeft geen hoogdravend proza te zijn, ook 
ervaringen/gevoelens van verzamelaars en/of Karl May lezers zijn zeer 
welkom! Alvast bedankt voor het meedenken. 
Als nieuwigheid bestaat de mogelijkheid om een extra exemplaar van De witte 
Bison te bestellen, geheel in kleur, à € 17,50 per stuk. Op de Karl May dag 
zullen hiervan enkele voorbeelden te zien zijn. 
Naar aanleiding van de prijsvraag in ons tijdschrift gaat de prijs ditmaal naar 
Dhr. Engelvaart. Hij zal deze op de clubdag ontvangen. 

Contributie 2008 
Mochten er onder u zijn die de contributie over 2008 (€ 15,-) nog niet hebben 
voldaan, dan is de Karl May dag daarvoor een uitstekende gelegenheid.  

Datum van Karl May dag in november 2008 
Op 8 november 2008 zal onze najaarsbijeenkomst plaatsvinden. Noteert u dit 
alvast in uw agenda? Dit zal een belangrijke bijeenkomst worden, omdat wij 
stappen gaan zetten om de vereniging notarieel te laten vastleggen. 

Onderwerp van de quiz van november 2008 zal zijn het boek De 
slavenkaravaan. Een leuke gelegenheid om dit boek te (her)lezen! 

Deelname aan beurzen 2008 
Zoals u wellicht weet, zullen wij ook nu weer deelnemen aan de Dag van de 
Jeugdhelden, http://www.jeugdhelden.nl/. Dit evenement wordt op 26 
april 2008 gehouden in Nieuwegein, dus al aan het eind van deze maand! 
De Karl May Vereniging neemt dit jaar ook deel aan de Haarlemse 
Boekenmarkt en wel op 9 augustus. 

Verenigingsartikelen 
Verenigingsartikelen met het logo van de Karl May Vereniging worden 
verkocht op de clubdagen. De volgende prijzen zijn van kracht: 
T-shirt: € 13,50 
mok: € 10,- 
muismat: € 10,- 
Hiernaast verkopen wij losse nummers van De Witte Bison à € 7,50 
Boeken van Oosterbaan en Roest voor € 20,- 
Compendiums (eerste druk) € 5,- 
Karl May Compleet, 1950-2007 € 13,50 
De Nederlandstalige Karl May uitgaven 1882-2007 € 20,- (niet-leden € 25,-) 



  

Bereikbaarheid van de zaal 
 
De Opstandingskerk is gemakkelijk bereikbaar vanaf de oostzijde van Amersfoort. Zie de kaartjes 
hieronder. 
 
Met de auto 
Komende vanaf  Zwolle, Apeldoorn en Amsterdam: 
 Verkeersplein Hoevelaken  
 Richting Utrecht volgen op de A 28 
 Eerste afslag (nummer 8): Amersfoort/Hoevelaken 
 Bij verkeerslichten links Hogeweg op, richting Amersfoort Centrum 

 Bij 3e verkeerslichten linksaf de Ringweg Randenbroek (waar het gele bord staat dat je 
rechts af naar de Flint gaat, gaan wij  linksaf). 

 De tweede straat rechts is Euterpeplein.  
  
Komende vanaf Utrecht: 
 Afslag 8 op A 28, Amersfoort/Hoevelaken 

Bij verkeerslichten richting links de Hogeweg op, richting Amersfoort Centrum 
Bij 4e verkeerslichten links (Ringweg Randenbroek) (waar het gele bord wijst dat je 
voor De Flint rechts moet afslaan, gaan wij naar links). 

 De tweede straat rechts is het Euterpeplein. 
 
Parkeren: 
Het Euterpeplein is een winkelcentrum, waar op sommige plaatsen een parkeerlimiet van 1 uur geldt. 
Aanbevolen wordt te parkeren in de Bachweg: bij aankomst op het Euterpeplein na een paar meter 
rechts het bedieningsweggetje in en vervolgens 1e rechts en 1e links de parkeergelegenheid op. De 
achterkant van kerkgebouw (blauwe deuren) grenst aan dit parkeerterrein. Als dit vol is, is er op de 
Randenbroekerweg, voorbij de kerk rechts, nog volop parkeergelegenheid.  
 
Vanaf A28: afslag 8, richting Amersfoort Centrum (Hogeweg), linksaf Ringweg Randenbroek, 2e rechts 
 

 
 



  

Openbaar vervoer: hieronder: het rode vlaggetje staat bij halte Nijenstede; het groene op het 
Euterpeplein 

 

 
 

Per openbaar vervoer vanaf NS Station Amersfoort 
Buslijn 8 van Connexxion, richting Schuilenburg, na 9 minuten halte Euterpeplein. 
Stadsvervoer bus 70 (richting Leusden), na 8 minuten, halte Nijenstede (rood 
vlaggetje), waarna 7 minuten lopen 
Stadsvervoer bus 80 (richting Wageningen), na 8 minuten halte Nijenstede (rood 
vlaggetje), waarna 7 minuten te voet naar het Euterpeplein.  

Al deze bussen rijden om het halfuur. Raadpleeg desgewenst www.9292ov.nl 


