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Prettige feestdagen 
Het bestuur van de Karl May Vereniging wenst u allen prettige feestdagen en 

een voorspoedig nieuw jaar in volle gezondheid. Wij betreuren het dat wij al zo 

lang niet meer met elkaar hebben kunnen praten tijdens de vertrouwde leden-

bijeenkomsten.  

En dat in een jaar waarin we erg productief zijn geweest, veel gepubliceerd 

hebben en dubbeldikke Witte Bisons hebben uitgebracht.  

Als bestuur missen we de uitwisseling met onze leden en vinden we het verve-

lend telkens weer bijeenkomsten voor ons uit te moeten schuiven.  

Maar het is niet anders en het kan ook nog veel van ons uithoudingsvermogen 

vergen om dit lang vol te moeten houden.  

Wellicht moeten we veel meer online en via onze website gaan doen en liggen 

hier nog onvermoede mogelijkheden voor het verenigingsleven.  

Laten we de moed er maar inhouden. Het bestuur wenst iedereen veel sterkte.

Onze publicaties

Sommigen uwer bestelden bij onze penningmeester het reeds in november in 

De Witte Bison aangekondigde ‘En vrede op aarde’, de vertaling door Jan Willem 

van der Jagt van Und Friede auf Erden.

Het boek is nog niet gedrukt, maar wij hopen het dit voorjaar uit te brengen, 

zoals ook al aangegeven in de zojuist verschenen KMG Nachrichten in Duitsland.

Contributie 2022 
Nu de gebruikelijke contributie-inning tijdens de Karl May dag geen doorgang 

heeft kunnen vinden, doet onze penningmeester een beroep op u allen om de 

contributie over 2022, ter grootte van € 20,- (Benelux) en € 25,- (daarbuiten) 

tijdig te willen overmaken op ons rekeningnr. NL85 RABO 0113 9355 01

t.n.v. De Karl May Vereniging. Alvast bedankt! 

Activiteiten in 2022
Voorlopig houden we nog even vast aan de vastgestelde datum van 5 maart

voor onze eerstvolgende bijeenkomst, maar de kans is aanwezig dat deze weer 

moet worden uitgesteld. Helaas heeft het coronavirus onze samenleving nog 

steeds in de greep. Wij wachten met u nadere berichten af en zullen deze ook 

per Nieuwsbrief aan u doorgeven. 

In onze buurland gaat op 24 februari de nieuwe film Der junge Haüptling Win-

netou in de bioscopen draaien. Zie de trailer (https:// www.karl-may.de/trailer-

der-junge-haeuptling-winnetou). Uitgeverij Karl May Verlag heeft al een fanboek 

klaarliggen dat dan ook in de verkoop gaat. 


