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Karl May-dag gaat niet door
U wist het natuurlijk al: vanwege de huidige corona-crisis kan de geplande Karl May
dag van 9 mei geen doorgang vinden. Laten we hopen dat deze zeer ernstige situatie,
die zoveel narigheid veroorzaakt in de wereld, snel voorbij mag zijn. Wij wensen onze
leden veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Gratis verzending van de nieuwe uitgaven
Aangezien we door het niet doorgaan van de Karl May-dag aardig wat inkomsten uit
de verkoop van verenigingsartikelen mislopen en de WITTE BISON 27 ditmaal toch moet
worden verzonden, willen we u eenmalig aanbieden dat u door u bestelde nieuwe (of
eerdere) uitgaven (zie de lijst achterop het vorige nummer van ons tijdschrift) kunt
laten meesturen, zonder dat u hiervoor binnenlandse verzendkosten betaalt. U ontvangt dan de nieuwe WITTE BISON en de bestelde boeken samen in één pakket. Dit
meebestellen is mogelijk tot uiterlijk 30 april a.s. en geldt — gezien de hoge internationale tarieven — alleen voor Nederland.
De ledenprijs van De verloren zoon (deel 5) en Ardistan en Djinnistan is 20 euro per
boek. Wilt u bij het overmaken van het relevante bedrag op de hiernaast vermelde
rekening van onze Vereniging vooral ook aangeven welke boeken u bestelt!
Zoals u weet zijn de oplagen van deze boeken beperkt!! Dit is een mooi moment om
bijvoorbeeld de complete vijfdelige serie van De verloren zoon te verwerven.

De Witte Bison 27
DE WITTE BISON 27 bevat o.a. het volgende:

http://www.karlmay-vereniging.nl

Verenigingsnieuws
Onze nieuwe uitgaven
Karl May catalogus van Bol.com?
Nieuwe strips en feuilletons
Herman Cohen als uitgever van Karl May
Klara May, een nazi?
Verwijzingen naar May en zijn werk
Kara Ben Nemsi, samenvatting
De engelbewaarder 1897
Onbekende Karl May illustraties: Winnetou-cyclus (9)
Baron en schoorsteenveger (3), feuilleton
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