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Laatste bericht voor aanvang Fanclubdag 2012

Griezelig Gezellig

REIZEN MET OV? Lees deze extra dan goed!
Natuurlijk is je al onze reclame over de fanclubdag die komende zaterdag 10 november 10:00 tot 16:30 in ‘t Veerhuis in
Nieuwegein zal plaatsvinden, niet ontgaan.
We gaan er een waar feestje van maken, en hopen natuurlijk
dat je van de partij kunt zijn!
Nu wil het geval dat de werkzaamheden aan de rails van de sneltram in Nieuwegein die je
vanaf Utrecht Centraal moet nemen, gigantisch vertraging oplopen. We hadden gehoopt dat dit
voor 1 november zou zijn opgelost, maar helaas. Dit betekent voor de fans die met het OV
komen, dat zij een keer extra moeten overstappen om op de feestlocatie te komen. Ga met de
sneltram naar Nieuwegein en stap op P+R Westraven over op bus 160. Die bus stopt elke 7,5
minuut vlak bij ‘t Veerhuis aan de Zandveldseweg. Zie ook dit kaartje en dit bericht.
Kom je met de auto dan kun je (gratis) parkeren, als de parking vol is kun je ook dichtbij
locatie terecht in de nabijgelegen wijk aan de Kribbenmonde.
Mocht je nog geen ticket hebben en toch willen komen, of iemand sturen om je Groene
Mijl op te halen: aan de zaal zijn deze nog gewoon verkrijgbaar a 7,50 p/p.
Graag attenderen we je op de artikelen die we in onze veiling (om 15:00 uur) zullen
voorschotelen. Een extra kans om aan zo’n veel gezocht exemplaar te komen!
Wat highlights van onze dag


1 spreekster: Geneviève Waldmann van uitgeverij Luitingh gaat ons om 14:00 uur vast veel leuke
dingen over haar ervaringen met Stephen King vertellen en er is tijd om haar vragen te stellen!



1 veiling met items als Achtbaan, Creepshow, genummerde Ontvoering, filmmuziek enz. waarvan
de opbrengst ten goede komt van de fanclubkas.



2 loterijen met daarin prachtige prijzen zoals ARC’s, manuscripten, boeken en nog
veel meer. Voor 1 euro heb je al een lootje!



9 Nederlandse auteurs die zichzelf gedurende de dag aan je voorstellen en ook hun
spannende boeken verkopen en signeren.
onderaan v.l.n.r. Thomas Olde Heuvelt, Bert Muns, Theo Barkel, John Brosens,
Anthonie Holslag, Rianne Lampers, Joris v. Leeuwen, Jack Lance & Rik Raven.



11 à 12 super enthousiaste Fanclub crewleden en vrijwilligers



300 RVS boekenleggers met ons nieuwe logo en daarbij behorend een unieke versie van De Groene
Mijl met originele art— en alleen op de fanclubdag verkrijgbaar!



Meer dan 500 nieuwe, tweedehandse, Nederlandstalige en (enkele) Engelstalige boeken en (wat)
DVD’s waarvan minimaal 10% van de verkoopwaarde ten goede komt aan de fanclub. Hebbedingetjes, beeldjes, boekenleggers en natuurlijk ook onze nieuwe merchandise met het nieuwe logo.

Kortom; kom ons 10-jarig bestaan met ons vieren, want het wordt een

Griezelig Gezellige dag die je echt niet wilt missen! Tot 10-11-12!

