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Nummer 13
Beste leden,

Excursie naar de Koninklijke Bibliotheek
Zoals tijdens onze Algemene Ledenvergadering besproken, willen wij graag
een excursie organiseren naar de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den
Haag, waar de Karl May collectie Oosterbaan is opgenomen. Deze excursie zal
o.a. bestaan uit een rondleiding.
Een rondleiding door de KB duurt ongeveer een uur en brengt u langs de
leeszalen, de microfilmruimte, de leeszaal Bijzondere Collecties, de
magazijnen en De Verdieping van Nederland. Met eigen ogen kunt u zien hoe
ruim 80 kilometer aan boeken en tijdschriften is opgeslagen. Tijdens de
rondleiding gaan er deuren voor u open die normaal voor bezoekers gesloten
blijven!
In De Verdieping van Nederland vertellen de Koninklijke Bibliotheek en het
Nationaal Archief het verhaal van 1000 jaar Nederlandse geschiedenis, taal en
cultuur aan de hand van topstukken uit de collecties.
Datum en tijd zijn nu vastgesteld op 30 oktober 2009, 13:30-16:30. Het
programma is als volgt:
13:30-14:00 Ontvangst met koffie of thee, ons aangeboden door de KB
14:00-15:00 Rondleiding door de Koninklijke Bibliotheek
15:00-15:30 Uitleg door mw. Jeannette Kok, conservator kinderboeken over
het zoeken via de website van de KB
15:30-16:30 Gelegenheid tot het nader bekijken van een selectie uit de
collectie Oosterbaan, van De verdieping van Nederland en om na te praten.
Voor de organisatie is het van belang te weten met hoeveel mensen wij zullen
komen. Wij streven naar een groep van ca 25 personen. Wilt u onderstaand
reserveringsformulier uitknippen en zo spoedig mogelijk vóór 15 september
retourneren aan Frits Roest? In principe is het mogelijk een introducé(e) mee
te brengen. Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden. Naast de KB
bevindt zich Restaurant La Place waar desgewenst voorafgaand aan de
excursie kan worden geluncht.
Ter voorbereiding van uw bezoek kunt u alvast kijken op de website van de
KB, onder: http://www.kb.nl/red/kennismaken/index.html
s.v.p. retourneren vóór 15 september aan frits.roest@gmail.com of per post

ANTWOORDSTROOK
…………………….. wenst deel te nemen aan de excursie van de Karl May
Vereniging naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag op 30 oktober 2009.
Ik kom met/zonder introducé (graag doorhalen wat niet van toepassing is).
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Boek Oosterbaan 5: reserveer uw gratis
exemplaar!
Hierbij vragen wij nogmaals uw aandacht voor het vijfde boek van
Oosterbaan/Roest over de colportageromans (Lezen leren: Colportageromans,
de vijf van Karl May), dat door de dochters van Joop Oosterbaan gratis ter
beschikking van onze leden wordt gesteld. Als u uw exemplaar nog niet hebt
ontvangen, wilt u dan de 5 euro verpakkings- en verzendkosten overmaken
op de bankrekening van onze vereniging o.v.v. “Boek 5 Oosterbaan”?

Route naar Koninklijke Bibliotheek
De KB ligt vlak naast Den Haag Centraal Station (5 minuten lopen vanaf het
laatste perron, het voormalige perron 12, nu van de RandstadRail).
Wilt u met de auto komen, dan kan dat vanzelfsprekend ook. Volg de A12
richting Den Haag en neem afslag 2 (P-Centrum). Het adres voor uw
navigatiesysteem is: Prins Willem Alexanderweg 5. Houd er wel rekening mee
dat u extra tijd uittrekt voor het vinden van een parkeerplaats omdat wegens
werkzaamheden parkeren in de onmiddellijke omgeving niet mogelijk is.

