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Karl May najaarsdag: 29 oktober 2011
Na enige onzekerheid over de beschikbaarheid van de zaal kunnen wij u
meedelen dat onze Karl May najaarsdag definitief zal plaatsvinden op zaterdag
29 oktober 2011, in de ‘Open Hof’ te Amersfoort. Onze boekenmarkt zal weer
samenvallen met die van de Lord Lister Klub. Nadere details over het
programma volgen nog. Wij staan open voor suggesties voor de invulling van
het programma.

Fonds 2012: stand van zaken
In de vorige Nieuwsbrief riep onze penningmeester u op om bij te dragen aan
ons Fonds 2012, waarmee een gedeelte van de drukkosten van onze nieuwe
bibliografie zal worden gefinancierd. Dank zij de bijdragen van 28 leden bevat
dit Fonds nu € 1052,50, waarvoor dank!
Graag doen wij een beroep op hen die nog niet hebben bijgedragen om dit
alsnog te doen. Uw bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer
1139.35.501 ten name van de Karl May Vereniging te Wolvega onder
vermelding van ‘Fonds 2012’.

Voorlopige inhoud van De Witte Bison 10
Door langdurige afwezigheid deze zomer van uw redacteur is het werk aan De
Witte Bison 10 iets later begonnen dan gebruikelijk, maar u zult daar –
behalve deze mededeling – weinig of niets van merken. Uw eventuele artikel
kan dus nog tot half september worden opgenomen.
De voorlopige inhoud is als volgt: Verenigingsnieuws; boekbespreking van
Hadschi Halef Omar; een gesprek met Pol Devandé; Het mysterie van het
Henrygeweer; Krüger-Bei als Pruisisch soldaat; El Paso revisited;
krantenartikelen m.b.t. leden van onze Vereniging; recensie van De Witte
Bison 9 door de Schweizer Karl May Freunde; boekaankondiging; een ‘goed
gesprek’ tussen Winnetou en Old Shatterhand opgetekend door Karel van
Purmer; De Zwarte Kapitein; onbekende Karl May illustraties en een
feuilleton.

De nieuwe Karl May bibliografie
Werk aan de Karl May bibliografie 2012 is in volle gang. Op dit moment telt
het manuscript ruim 180 bladzijden. Omdat nog lang niet alles precies is
onderzocht, is er voor een aantal series nog behoefte aan gedetailleerde
informatie, zoals bijvoorbeeld over de aantallen illustraties in de boeken van
het Hollandsch Uitgevers Fonds, over sommige drukken van de 50-delige
Spectrum- en van de Omegaserie. Een gedetailleerde lijst met vragen zal
binnenkort de ronde doen. Wilt u helpen deze op te lossen? U kunt zich
aanmelden bij Frits Roest.
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Herinnering: ons evenement op 16 maart 2012
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zullen wij op 16 maart 2012 een
evenement organiseren in de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag.
Enerzijds zal de nieuwe bibliografie worden gepresenteerd en worden
verkocht. Anderzijds zullen wij in de Aula van de KB een symposium
organiseren. Aan de precieze invulling hiervan wordt op dit moment nog
gewerkt. Nadere gegevens volgen zodra ze beschikbaar zijn. Wilt u deze
belangrijke dag, vrijdag 16 maart 2012, dus vrijhouden en vastleggen in
uw agenda? Bij voorbaat dank! Organisator van Karl May 2012 is Ger Tielen.

Enquête: Karl May busreis 2012
In begin 2012 zouden wij als Vereniging graag een meerdaagse busreis willen
organiseren naar Karl May hoogtepunten in Saksen (Hohenstein-Ernstthal,
Dresden, Radebeul enz.). Dit kan uiteraard alleen doorgaan bij voldoende
belangstelling. Kosten hangen uiteraard mede af van het aantal deelnemers
(en hun eventuele introducés). Om uw belangstelling te peilen, willen wij
alvast een enquête houden onder onze leden. Wilt u z.s.m. doorgeven aan
Hans Boessenkool (zijn e-mailadres staat in de blauwe kolom hiernaast) of u
al dan niet zou willen deelnemen? Uw bestuur zal dan alle mogelijkheden
onderzoeken en verschillende opties uitwerken.

Karl May 2012: op zoek naar sponsoring
Naast de eigen bijdrage van onze leden voor de bibliografie, zouden wij graag
meer systematisch willen werken aan fondsenwerving om onze festiviteiten in
2012 luister bij te zetten. Wie van de lezers kan ons helpen met tips?

Routebeschrijving naar De Open Hof:
EIGEN VERVOER

Vanuit alle richtingen de A28 nemen. Dan afslag 8 ‘Amersfoort’ en richting
Centrum gaan via de Hogeweg. Bij de tweede verkeerslichten rechtsaf, de
Ringweg Kruiskamp op (voorheen gingen we op deze kruising linksaf naar de
Opstandingskerk!). Bij de tweede stoplichten rechts de Van Randwijcklaan in.
Recht over de rotonde, dan de tweede straat links in (Wiekslag). Op de hoek
ziet u De Open Hof al direct liggen. Mocht het parkeerterrein ernaast vol zijn
(i.v.m. de supermarkt ertegenover), dan zijn er in de buurt volop gratis
parkeerplaatsen. Desgewenst kunt u vóór het parkeren eerst even voor De
Open Hof stoppen en uitladen.

OPENBAAR VERVOER
Naar NS station Amersfoort, daar overstappen op stadsbus 7 van Connexxion,
na exact 10 minuten u kunt voor de deur uitstappen (halte Vogelplein)

