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Karl May Vereniging

Onze deelname aan de Leusder boekenmarkt
De Karl May Vereniging heeft de vererende uitnodiging gekregen om deel te nemen
aan de 5e Leusder boekenmarkt, die zal plaatsvinden op zaterdag 21 september a.s.
Deze boekenmarkt vindt plaats in winkelcentrum Hamershof in Leusden.
Wij hebben al positief gereageerd op de uitnodiging en zoeken, naast de
bestuursleden, naar leden die een gedeelte van de tijd kunnen assisteren in de
voorlichting en verkoop. Aanmeldingen gaarne bij frits.roest@gmail.com.

De Witte Bison 14
Intussen zijn de voorbereidingen gestart voor De Witte Bison 14. Het belooft weer een
interessant nummer te worden, met een voortzetting van de vaste rubrieken Karl May
en zijn tijd; Nieuwe vondsten (er is weer een feuilleton opgedoken); De Goede
Lectuurserie nader onderzocht; Onbekende Karl May illustraties; Uit de KIVA
archieven; Merkwaardige inschriften in boeken; Overige verzamelingen m.b.t. Karl
May; een nieuw Feuilleton. Voorts historische recensies; Rih – al sinds 1921 een
flitsend merk sportfiets; de tekst van de voordracht Sejjid Omar; een psychologisch
profiel van Old Shatterhand.
Toch is er ook nog plaats voor artikelen van onze leden! Zend uw bijdragen in voor 15
september a.s. Verder zal een uitgebreide inhoudsopgave beschikbaar zijn van de
eerste 14 nummers van De Witte Bison.

Herinnering: datum najaarsbijeenkomst
Op 9 november 2013 zal onze tweede Karl May dag van 2013 worden gehouden.

Deze begint met de inmiddels traditionele gezamenlijke boekenmarkt met de

Vereniging FuManchu. Reserveert u deze dag alvast? Het programma volgt in een

latere nieuwsbrief.


