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Karl May-dag helaas opnieuw afgelast
Gezien het sterk oplopen van het aantal coronabesmettingen in ons land en de te 

verwachten nieuwe maatregelen van overheidswege, kunnen we er van uit gaan dat 

de geplande Karl May-dag van 14 november geen doorgang kan vinden. Wij hebben 

ons bij de beheerder van De Bron afgemeld. Onzeker was al of de verhuur wel zou 

kunnen doorgaan. Ook Fu Manchu gaf aan niet te willen deelnemen.  

Leden, die hun oog hebben laten vallen op één of meer van onze uitgaven, zouden we 

willen vragen dit vóór 1 november te willen doorgeven. De verzending van hun bestel-

ling kan dan samenvallen met die van de Witte Bison. 

Voorlopige data van bijeenkomsten in 2021
In afwachting van betere tijden heeft uw bestuur alvast de volgende data vastgelegd 

voor onze bijeenkomsten in 2021: 27 februari, 5 juni en 6 november.  

Ook de Vereniging Fu Manchu heeft deze data geadopteerd. 

Online-activiteiten, ideeën? 
Om het contact met en tussen de leden onderling in deze coronaperiode te handhaven 

stellen wij voor een aantal online-activiteiten te ontplooien, zoals boekenruil en boe-

kenverkoop via de website, een boekbespreking enz. Op onze website kan bijvoorbeeld 

een alleen voor leden toegankelijk deel worden gecreëerd, waar elke aanbieder zijn 

pagina krijgt om boeken, strips enz. kunnen aanbieden. Hebt u wensen of ideeën? 

Stuur deze dan naar jurjenwolters@outlook.com. 

De Witte Bison 28
DE WITTE BISON 28 bevat o.a. het volgende:  

In memoriam Maarten van Diggelen 

Verenigingsnieuws 

Reacties op “Wie las er Winnetou?” 

De Engelbewaarder gelokaliseerd 

Onze nieuwe facsimile-uitgave Gered door de haaien. 

Nieuw ontdekt feuilleton: Hemellicht, 1906 

Onderzoek van de twee Nederlandse feuilletons van Satan und Ischariot, 1901-1903 

Gerrit Jan Hengeveld en Het Boekhuis, Ledeberg-Gent 

Karl May en de Kiva 

Winnetou-spelen in het Gelderse Ruurlo 

Verschreven 

Naar het land van Winnetou 

Baron en schoorsteenveger, feuilleton (slot) 

Contributie 2021 
Omdat onze najaarsbijeenkomst niet doorgaat, vervalt de mogelijkheid om de contri-

butie voor het nieuwe jaar direct te voldoen bij de penningmeester. Daarom ver-

zoeken wij u dit te willen overmaken op het in de marge weergegeven bankrekening-

nummer. Het contributiebedrag is € 20,- in de Benelux en € 25 daarbuiten. Namens 

onze penningmeester, dank! 


