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Herinnering: Reserveren vóór 4 mei!!!
Het bestuur van de Karl May Vereniging herinnert u hierbij aan de oproep voor 

de feestelijke bijeenkomst, ter viering van het 12½-jarig bestaan van de 

Vereniging, die zal plaatsvinden op 18 mei a.s. in onze gebruikelijke locatie, 

kerkgebouw ‘De Bron’, Vogelplein 1 te Amersfoort. Vanwege het feestelijk 

karakter is er een speciaal programma, zonder Algemene Ledenvergadering. 

Koffie met gebak en de lunch zullen uit de Verenigingskas worden betaald. 

Reden waarom wij u verzoeken uiterlijk 4 mei uw komst te willen bevestigen 

per email of telefoon bij jboessenkool@home.nl. Het feestprogramma ziet 

er als volgt uit: 

09.00: Bestuur aanwezig; gelegenheid om boekentafels in te richten 

10.00: Ontvangst van de leden met koffie en gebak 

10.30: Openingswoord van de voorzitter en terugblik in vogelvlucht sinds 2000 

10.50: Presentatie van de nieuwe uitgaven en van de jubileum Witte Bison 25 

11.15: Uitreiking van De Witte Bison, verkoop van nieuwe boeken, evt. inning contributie 

11.45: Presentatie Karl May door de jaren heen 

12.15: Hoe krijg je je kleinkinderen betrokken bij Karl May? 

12.30: Groepsfoto 

12.45: Lunch aangeboden door Karl May Vereniging.  
Einde boekenmarkt, alle stoelen in een kring ter bevordering van betrokkenheid en deelname der aanwezigen 

13.30: Sketch door Jan Willem van der Jagt 

14.00-14.45: Boekbespreking en groepsdiscussie o.l.v. Wil Storken en Jan Willem van der Jagt 

over Het geheim van Old Surehand
Zie voor de leestips onze website, waar ook de gebruikelijke boeksamenvatting te vinden is. 

15.00: Einde 

Literaire vertaling Winnetou

Het gaat goed met de fondsenwerving voor een nieuwe literaire vertaling van 

Winnetou. We hopen vóór de herfst de resterende € 3.000 bijeen te hebben om 

het vertaalwerk te kunnen financieren. Wellicht wilt u een bijdrage leveren? Of 

kent u iemand die we zouden kunnen vragen om een bijdrage? Laat het ons 

weten. 

Dit zou de eerste vertaling van Winnetou in het Nederlandse taalgebied zijn, die 

voldoet aan hoge literaire maatstaven. We willen deze straks met de nodige 

tamtam presenteren als een eerbetoon en monument voor Karl May. Wij hopen 

op uw gulle en genereuze medewerking. 

Prijzen van onze jubileumuitgaven

Tijdens onze jubileumbijeenkomst gelden de volgende prijzen: 

De Verloren Zoon, delen 1 en 2, elk € 20,- (oplage slechts 40 exemplaren!)

Robert Surcouf, episoden uit het leven van een kaperkapitein, € 7,50 

De Nederlandstalige Karl May uitgaven, 1881-2019, in kleur: € 20,- 

Idem, geheel in zwart-wit: € 10,- 


