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UITNODIGING VOOR 12 MEI 2007
Het doet ons genoegen u te kunnen uitnodigen op de tweede bijeenkomst van
de Karl May Vereniging op zaterdag 12 mei 2007. Deze zal evenals de
eerste gehouden worden in een van de zalen van de Opstandingskerk in
Amersfoort.
In principe komt onze Vereniging tweemaal per jaar bijeen, in mei en
november. Ditmaal heeft onze bijeenkomst wel een heel bijzonder karakter.
Het logo van de Vereniging zal namelijk worden onthuld en het eerste
nummer van het verenigingstijdschrift gepresenteerd en uitgedeeld. Hoe het
gaat heten houden we tot op het moment van de presentatie nog even
geheim.
Zoals inmiddels gebruikelijk zullen bovengenoemde onthulling en presentatie
worden voorafgegaan door onze interne boekenmarkt.
Hieronder volgt het hele programma van de bijeenkomst. Houdt deze dag vrij
om deel te nemen aan deze bijzondere gebeurtenis!

• Volgende bijeenkomst
• Lid worden?
• Bereikbaarheid van de
zaal

Programma

De zaal is open vanaf half elf voor het inrichten van de verkooptafels. Om de
kosten te dekken vragen wij weer een bijdrage van 5 euro per tafel. In
tegenstelling tot bij eerdere bijeenkomsten willen wij ditmaal bij wijze van
proef de tafels met boeken gewoon de hele dag laten staan, zodat het
handelen tussen de bedrijven door voort kan gaan.
Vanaf 11:00 Boekenmarkt
12:45-13:30 Pauze
13:30-14:15 Onthulling van het logo en presentatie van het tijdschrift
14:15-15:30 Middagprogramma bestaande uit: een Karl May quiz, een
voorlezing door Jan Willem van der Jagt, een korte Karl May gerelateerde film
van Maarten van Diggelen

Ons nieuwe tijdschift

Ons nieuwe tijdschrift is inmiddels gedrukt. Ieder lid heeft recht op een gratis
exemplaar. Dank zij een schenking zijn wij in staat geweest van het eerste
nummer een grotere oplage te drukken dan hiervoor benodigd. De bedoeling
is om ook ons tijdschrift in te zetten bij het werven van nieuwe leden. Losse
nummers kosten € 7,50. Ter introductie hanteren wij het gereduceerd tarief
van € 6,00, dat bij een eventuele inschrijving als nieuw lid éénmalig in
mindering gebracht kan worden van de contributie. Vaste rubrieken in ons
tijdschrift zijn: Verenigingsnieuws, Nieuwe vondsten, Boekbesprekingen,
Ervaringen van verzamelaars, Portretten van Karl May kenners en/of
verzamelaars, Voorlopers en tijdgenoten van Karl May, Onbekende Karl May
illustraties, Ruilbeurs, Prijsvraag, Curiosa, Feuilleton, Ingezonden brieven/emails, Uit de Duitse tijdschriften. Wij zijn op zoek naar leden die willen
bijdragen door het schrijven van artikelen. Aanmelden gaarne bij Frits Roest.
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Ons nieuwe logo
Zoals in het programma voor 12 mei aangegeven, zal ons nieuwe logo worden
onthuld. Tevens zullen bij die gelegenheid door de Karl May Vereniging
mokken, muismatjes en T-shirts bedrukt met dit logo worden verkocht.

Onze website
Wij streven ernaar om de website klaar te hebben op 12 mei. Zoals op 4
november besproken, zal Chris Feij de website bouwen. Op deze site vindt u,
naast uitgebreide informatie over de activiteiten van onze vereniging, links
naar andere internetpagina’s over Karl May in binnen en buitenland.

De Dag van de Jeugdhelden
De Karl May Vereniging neemt zoals bekend deel aan de Dag van de
Jeugdhelden, http://www.jeugdhelden.nl/. Dit evenement wordt op 22
april 2007 gehouden in Dinxperlo. De presentatie van ons lid Maarten van
Diggelen zal hier opnieuw worden vertoond. Het bestuur zoekt nog één tot
twee vrijwilligers om onze stand te bemannen en te helpen onze Vereniging
uit te dragen!!! Niet allemaal tegelijk!

Onze publicaties voor 2007
Het tweede deel (1949 - heden) van het verzamelaarscompendium Karl May
Compleet is in voorbereiding en zal in november te koop worden aangeboden.
Van deel 1 zijn nog slechts enkele exemplaren over. Graag verzoeken wij u te
willen voorintekenen, zodat wij weten hoeveel exemplaren er nodig zijn.
Bij voldoende belangstelling kunnen tevens reprints worden uitgegeven van
bijvoorbeeld “Kong-Kheou (het eerewoord)” uit het jongenstijdschrift Jong
Holland, jaargang 1892, van “Robert Surcouf, episoden uit het leven van een
kaperkapitein”, een premieboekje van de uitg. De Katholieke Illustratie 1886
en ook van enkele manuscripten uit het archief van Gomarius Mes. Hiervoor
zullen op 12 mei bij de secretaris intekenlijsten klaar liggen.

Volgende bijeenkomst
Onze derde bijeenkomst, tevens algemene ledenvergadering wordt gehouden
op een nader vast te leggen datum in november 2007, weer in de zaal van de
Opstandingskerk in Amersfoort. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te
houden met de planning van de vergaderingen van andere verenigingen.
Rekent u er alvast ook op?

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.

Impressie van Karl May dag, 4 november 2006

Bereikbaarheid van de zaal
De Opstandingskerk is gemakkelijk bereikbaar vanaf de oostzijde van Amersfoort. Zie het kaartje 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 staat dat je rechts af naar
de Flint gaat, gaan wij linksaf).
De tweede straat rechts is 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

