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OPROEP VOOR ALGEMENE LEDENVERGADERING
Karl May Vereniging

Op 5 mei a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, ditmaal weer in De

Opstandingskerk, Euterpeplein 1 te Amersfoort. U leest het goed, dit was

onze oude locatie, waar we door omstandigheden (verbouwing van De Open

Hof) nog een keer terugkomen.

Het programma van de Karl May dag ziet er als volgt uit:

09:00 bestuur aanwezig

10:00 inrichten van tafels voor interne boekenmarkt (tafelhuur € 5 voor 1e tafel, € 1

per extra tafel); aanvang boekenmarkt en verkoop van verenigingsartikelen

11:00 – 12:00 uur Algemene Leden Vergadering

12:15 uitreiking De Witte Bison 11; aansluitend pauze

13:00 terugblik op het symposium o.l.v. Frits Roest

13:15 Film over het KM Symposium van Maarten van Diggelen

14:15 11e Karl May quiz: De pimpelpaarse methusalem

14:45 bespreking quiz en prijsuitreiking

15:00 vooruitblik op de studiereis naar Duitsland

15:30 einde Karl May dag

16:00 zaal leeg, nabespreking bestuur.

Voorlopige agenda ALV
1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen en goedkeuren Notulen 5e ALV

4. Jaarverslag 2011

5. Financieel verslag 2011

6. Verslag kascommissie

7. Decharge gevoerd beleid

8. Begroting 2012

9. Benoeming leden kascommissie 2012

10. Reglementair aftredend en herkiesbaar: geen

11. Voorgenomen activiteiten 2012

12. Voorgenomen activiteiten 2013

13. Versterking bestuur voor 2013

14. Rondvraag

15. Sluiting

Terugblik op het Karl May Symposium
Het door ons gezamenlijk met de Duitse Bibliotheek georganiseerde

symposium van 16 maart is zeer succesvol verlopen. U vindt een uitvoerig

verslag in De Witte Bison 11. Na de ALV zal hierop worden teruggezien. Hierbij

zal ook de film van Maarten van Diggelen over het symposium worden

vertoond (38 minuten).
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Karl May bibliografie
Tijdens de Karl May dag zijn alle uitgaven van de KM Vereniging beschikbaar.
Dit geldt in het bijzonder voor de nieuwe bibliografie Honderdertig jaar Karl
May in Nederland en België (1882-2012), die in 2012 verkrijgbaar is voor
de speciale ledenprijs van € 25,-

Inhoud van DE WITTE BISON 11
Het elfde nummer van uw Witte Bison is in voorbereiding. Zoals altijd zal het
tijdens de Karl May dag worden uitgedeeld aan de aanwezige leden. De inhoud
omvat ditmaal o.a. Verenigingsnieuws, Het Symposium, de Karl May
tentoonstellingen te Veldhoven en Meerssen, De bewerking van KMs
reisverhalen, tekst van De kolenbrander, Jeugdherinneringen van Frans
Dijkstra, Een nieuw exemplaar van de eerste druk van Het geheim van den
Witten Bison, Karl May en zijn tijd: Weimar, Onbekende Karl May illustraties
en het tweede en laatste deel van het feuilleton Christus of Mahomed.

Lezing van prof. Helmut Schmiedt
Op 5 juni om 20:00 zal Prof. Dr. Helmut Schmiedt van de Universiteit van
Koblenz een lezing geven over zijn nieuwe Karl May biografie in de Duitse
Bibliotheek in Den Haag (Deutsche Bibliothek, Witte de Withstraat 31-33, 2518
CP Den Haag, Tel./Fax: 070–3559762, www.deutschebib.de, e-mail:
info@deutschebib.de). U bent daarbij van harte welkom!

Onze studiereis naar Duitsland
Zoals al eerder gemeld, willen wij een studiereis ondernemen naar belangrijke
Karl May gerelateerde plaatsen in Duitsland (o.a. geboortehuis, Villa
Shatterhand, museum, graf, het tuchthuis Waldheim) en de voorstelling van
een Karl May spel bijwonen in het openluchttheater te Rathen. Helaas is het
nog niet mogelijk nadere details te geven omdat daar nog volop aan gewerkt
wordt. Zodra er meer te melden valt, volgt een speciale nieuwsbrief. Er wordt
naar gestreefd om onze reis in september te laten plaatsvinden. Het geringe
aantal deelnemers lijkt daarbij te pleiten voor het gebruik van eigen vervoer.
Op dit moment zij er ca. 10 aanmeldingen binnengekomen bij onze secretaris.
Wilt u meegaan, meldt u a.u.b. spoedig aan bij Hans Boessenkool.

Bereikbaarheid van De Opstandingskerk
Voor degenen die niet eerder deelnamen aan onze bijeenkomsten volgt hier
een routebeschrijving naar de Opstandingskerk, Euterpeplein 1, Amersfoort.
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 (direct
over het water linksaf). De derde (let op! gewijzigd) straat
rechts is het 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) (direct
over het water linksaf).
De derde (let op! gewijzigd) straat rechts is het Euterpeplein.

Parkeren:
Het Euterpeplein is een (driehoekig) winkelcentrum, waarvan de eerste afslag
op de Ringweg Randenbroek veranderd is in een eenrichtingsweg en waar op
sommige plaatsen een parkeerlimiet van 1 uur geldt. Aanbevolen wordt te
parkeren op de Bachweg: na het opdraaien van het plein, een keer rechtsaf,
dan linksaf de Bachweg op en daarna direct links naar het parkeerterrein. 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.

Per openbaar vervoer vanaf NS Station Amersfoort (bijgewerkte
informatie!):

Connexxion stadsbus 8, (richting Amersfoort), na 10 minuten: halte
Euterpeplein.
Connexxion bussen 77 en 78 (richting Amersfoort), na 4-6 minuten:
halte Nijenstede (rood vlaggetje op de kaart hieronder), waarna 8
minuten lopen

Al deze bussen rijden om het half uur. Raadpleeg desgewenst www.9292.nl
of bel 0900-9292 (70 cent per minuut).

Op het kaartje hieronder staat een rood vlaggetje bij de halte Nijenstede; een
groen vlaggetje op het Euterpeplein.


