


Op 5 augustus 1976 stierf de Nederlandse dichter Adriaan Roland Holst. Zijn 
bekendste werk, Deirdre en de zonen van Usnach, verscheen in 1916. Een 
Esperantovertaling van de hand van Christian Declerck, Dirdri kaj la loj de 
Usnaĥ, is in 1988 gepubliceerd door FEL, waar het voor de luttele prijs van 5 
euro nog steeds verkrijgbaar is.
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Estimataj samideanoj,

Por nia Beneluksa Kongreso 2016, ni ĉifoje intence elektis malgrandan urbon (Lier) por des pli 
bone diskonigi la ekziston de Esperanto – en eta urbo ni pli okulfrapas, ĉu ne?
Ne senkiale ni enprogramigos diversajn aktivecojn por nesperantistoj, i.a. surprizan eventon 
(Flashmob = Fulmobanda prezento) en la centro de urbo. Sed sen Esperantistoj tio ne vere konvin-
kos. Do ni bezonos vin, se nur por partopreni la surprizan eventon.
Alia atuto. Veronika Poor, nova direktoro de UEA, honorigos nin per sia ĉeesto, i.a. partoprenanta 
la seminarion pri ‘Varbado por Esperanto’. Ne maltrafu tiun interesan kaj espereble instruplenan 
seminarion.

-

helpus nin.
Ĉu ni vidos vin en Lier? Vizitu nian retejon.
ESPERANTO DANKAS VIN!

Beste Esperanto-vrienden,
Voor ons Benelux-Kongres 2016 kozen wij dit keer voor een kleine(re) stad (Lier), om op die ma-
nier Esperanto des te meer in de kijker te zetten - in een kleine stad vallen we meer op, niet waar?
Niet zonder reden programmeren we dan ook diverse activiteiten voor niet-Esperantisten, o.a. een 

Andere troef. Veronika Poor, nieuw aangestelde directeur van de WereldEsperantoBond komt ons 
vereren met haar aanwezigheid. Ze zal o.a. deelnemen aan het seminarie over ‘Werven voor Esper-
anto’. Mis dit interessante en leerrijke seminarie niet.
En tenslotte. Wij verlengden de tweede inschrijvingsperiode tot 23 juli. Maak er gebruik van en 
schrijf je snel in. Inschrijven zonder overnachting of een deeltijdse inschrijving is mogelijk maar 

Mogen we je verwelkomen in Lier? Bezoek onze website.
ESPERANTO DANKT JE!

Piet Glorieux,  nome de Flandra EsperantoLigo

BeNeLuksa-Kongreso BNLK 
FEL Esperanto-Congres  

In Samenwerking met  België (Vlaanderen, Wallonië, Brussel), 
Nederland en Luxemburg. 
 

 

Wanneer?: 16 - 19 september 2016  

Waar? Cultuur-hostel “Bed-Muzet” 
Volmolenstraat 65, 2500 Lier. Het verblijf ligt op voetafstand van het station en van het 
centrum van de levendige stad Lier  

Voor wie? Ons congres is voor iedereen: volwassenen, jongeren, kinderen,  
beginnelingen en gevorderden, vloeiende praters en stille genieters, BeNeLux-bewoners of 
buiten-BeNeLux-bewoners.  

Wat? Dit! Reeds lang is het BeNeLux-Congres dé Esperanto-bijeenkomst in de 
BeNeLux: Internationaal dankzij de deelnemers die niet enkel uit Vlaanderen, Wallonië, 
Brussel, Nederland of Luxemburg komen, maar ook van ver buiten die grenzen. Dit congres 
wordt professioneel georganiseerd en is toegankelijk voor iedereen. Bovendien zorgen we 
steeds voor betaalbaar én comfortabel onderkomen én smakelijke maaltijden. Net als voor de 
vorige BeNeLux-congressen bereiden we een gevarieerd en aantrekkelijk programma met: 
Esperanto-cursussen voor elk niveau met mogelijkheid tot examens, vakkundige 
voordrachten, diverse soorten verrassende concerten, ateliers zowel voor volwassenen als 
voor kinderen, wandelingen, en dagelijks een keuze aan diverse excursies, onder andere 
dagelijks een andere fietsuitstap. En uiteraard dé boekendienst van FEL (als U de boeken 
tijdig bestelt zullen ze voor U klaar liggen).  

Enz Enz. Het is gewoon dé extra gelegenheid voor beginnelingen, gevorderden en experts 
om dit jaar in 4 intense dagen Esperanto toe te passen en te verspreiden. 

Voor al Uw vragen en suggesties: Nicky Janssen nicky24@telenet.be  0488 35 22 02 
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Mi ridetis al ŝi, kaj ŝi 
reciprokis la rideton de sub 
sia vualo. Tio estis mia kaj 
ŝia malgranda kontribuo 

kontraŭ terorismo
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(1887 kaj la sekvo ... de Gaston Waringhien)

Verkintoj: Herwig Verleyen - Tradukinto: Lode van de Velde
Originala lingvo: nederlanda
Formoj: libro kudre bindita €9.95 (-16% ekde 3 eroj)
Priskribo: Neniu poemo el la Unua Mondmilito estas tiel konata kiel ‘In Flanders 
Fields’ de la kanada armeokuracisto John McCrae. A�iktita de la hororo de la milito 
li verkis ĝin je la 3a de majo 1915 ĉe sia �egejo inter Ieper kaj Boezinge. La bruĝa aŭ-
toro Herwig Verleyen prilumas en tiu ĉi bone dokumentita eldono la vivrakonton de 
John McCrae kaj la estiĝohistorion de ‘In Flanders Fields’. Li klarigas kiamaniere la 
poemo evoluis ĝis mondvasta simbolo de ofero kaj batalo por la paco kaj kiamaniere 
la papavo (poppy), nomita en la poemo, fariĝis la simbolo de ĉiuj pereintoj. Fin�ne la 
leganto konatiĝas kun tio kio en Flandrio kaj ankaŭ eksterlande memorigas je John 
McCrae kaj lia poemo.
Paĝoj: 70 - Larĝo: 147 mm - Alto: 210 mm - Eldonjaro: 2015 - Pezo: 185 g
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Tenzij anders vermeld zijn alle vergaderingen gratis en voor iedereen toegankelijk. Let wel dat 
de meeste activiteiten in het Esperanto plaatsvinden. Uiteraard zijn we steeds bereid geïnteres-
seerde bezoekers in het Nederlands te woord te staan.

ANTWERPEN – La Verda Stelo, Esperanto Antwerpen vzw
Alle programma’s hebben plaats in het Esperantohuis, 
Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen, in het clublokaal op de eerste verdieping. 
Ĉiun vendredon je la 20 h, Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen, ankaŭ en julio 
kaj aŭgusto. Lokaal is open ook tijdens de vakantiemaanden juli en augustus.
Het programma zal tijdig verschijnen op volgende webstek:
http://esperanto-antwerpen.weebly.com/.

BRUGGE- Paco kaj Justeco
Geen samenkomsten voorzien in de komende maanden.
Por pliaj informoj: Heidi Goes, heidi.goes@gmail.com - tel.: 050 / 67 51 78

BRUSSEL - Fervojisto
Conversatiecursus - (ook niet-spoorwegmensen welkom). In het gebouw van 
het Centraal Station, Brussel, Cantersteen 10 - 1ste verdieping studio A 
1ste & 3de woensdag van iedere maand telkens van 13.30 tot 15.30 uur

BRUSSEL – Esperantista Brusela Grupo
www.esperantobruselo.org
Vergaderplaats: gebouw Van Maerlant (hoek van de gelijknamige straat en de 
Belliardstraat, tegenover het Leopoldpark, dicht bij het metrostation Maal-
beek). Elke woensdag van 18 u.30 tot 20 u.00.
Aangezien dit gebouw tot de Europese Instelling behoort, is er een vrij strenge 
controle. Bezoekers gelieven zich op voorhand aan te melden. 
Contact: Françoise Pellegrin

DILBEEK 
Konversacia rondo, plej o�e la unuan sabaton de la monato, Ontmoetingscen-
trum Westrand, Kamerijkstraat 46, 1700 Dilbeek, ekde 14 u.00 ĝis 
16 u.00 en salono club 1. 
Pro organizaj kialoj bonvolu anonci vin ĉe Lydia Buyst. 
Pliaj informoj: Lydia Buyst 054 / 33 01 51; www.westrand.be.

GENT – La Progreso
http://www.esperanto/gent
Iedere vierde vrijdag van de maand is er een clubvergadering in ons lokaal La 
Progreso , Peter Benoitlaan 117, 9050 Gentbrugge. 
Inlichtingen bij Katja Lödör, tel. 19 / 230 16 77 of 09 / 221 10 02.

KALMTHOUT- La Erikejo
http://users.telenet.be/La.Erikejo/index.htm
La kunvenoj de La Erikejo okazos kiel kutime en la Parochiecentrum de 
Heide, kiel kutime monate ĉiun trian ĵaudon, inter la 19 h 30 kaj la 21 h 30.

KORTRIJK- Koninklijke Esperantogroep La Konkordo 
www.esperanto-kortrijk.info.
Maandelijkse bijeenkomst in Erfgoedhuis, zaal Lessius, eerste verdieping, 
O.L.Vrouwstraat 45, Kortrijk (tel. 056 / 27 74 24) elke vierde dinsdag van de 
maand van 19 u.30 tot 21 u.30. Indien de vierde dinsdag een feestdag is, dan 
op de derde dinsdag. 
Contact via e-mail piet.glorieux@gmail.com en esperantokortrijk@hotmail.
com.

LEUVEN – Vespero 3000
http://www.esperanto.be/esperanto3000.
De bijeenkomsten hebben elke tweede woensdag van de maand plaats in het 
Cultureel Centrum. Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 , 3000 Leuven, vanaf 
19  u.45; de lezingen beginnen om 20 u.00.

OOSTENDE -La Konko
Gespreksnamiddag  elke maandag 17 u. - 16 u. (niet op 16/5) in Ontmoe-
tingscentrum De Boeie, Kerkstraat 35
Pliaj informoj: Marc Cuªez («andrio@hotmail.be) aof 0486/362365 (’s 
avonds) of Flory Witdoeckt («ory2@witdoeckt.be) of www.lakonko.be
Geen activiteiten in de zomer. - We starten terug in september

PEER -Limburga esperanto-Asocio
De Limburgse Esperanto Vereniging (LEV) organiseert geen activiteiten in 
juli en augustus

TIENEN – La Hirundo
htttp://www.lahirundo.be
Info: Bert Boon, Merelhof 8, 3300 Tienen,tel.: 016 / 81 52 46, 
bert.boon@skynet.be of post@lahirundo.be

VERDAJ SKOLTOJ
www.verdajskoltoj.net
Esperanto-staĝo por 10-16 jaraĝuloj: 3-9 aprilo 2016, Bouillon
Printempa Esperanto-Kongreso (PEKO): 4-8a majo 2016, Namuro
informoj: Valère DOUMONT 0485/517552 info@verdajskoltoj.net

Nieuwe bijzondere collectie bij Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience

Op 30 mei ll. keurde de Antwerpse Gemeenteraad een 
Samenwerkingsovereenkomst goed tussen enerzijds 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC) en an-
derzijds de Vlaamse Esperantobond vzw (VEB). Daarbij 
staat deze laatste het grootste deel van haar boeken 
af aan de EHC om  bewaard te blijven als bijzondere 
collectie  onder de benaming “Flandra Esperanto-
Biblioteko” en om onder de gebruikelijke voorwaarden 
ter beschikking gesteld te worden van  wetenschappers 
en onderzoekers, naast de gewone geïnteresseerden. 

Aanleiding van de overdracht is het  nakend  her-
situeren van het Esperanto-huis  van Frankrijklei 
140  naar de Lange Beeldensstraat (Tailors Arman-
do). De verhuis vindt plaats in de komende maan-
den. Door de voortaan kleinere behuizing is er  
minder  ruimte voor een eigen omvangrijke  biblio-
theek. De VEB is evenwel van oordeel dat, dankzij 
de schenking aan EHC,  een hoogstaand en meer 
divers lezerspubliek zal kunnen bereikt worden. 

In deze nieuwe locatie hoopt de VEB ook,  door 
letterlijk en ±guurlijk haar  toegangsdrempel te 
verlagen,  binnenkort vlotter en frequenter voe-
ling te krijgen  met een verscheiden taalminnend 
publiek. Het zal ook voor ieder mogelijk zijn, er 
zich documentatie en boeken aan te schaªen en er 
een praatje te komen maken over Esperanto en de 
taalproblematiek in ‘t algemeen.
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Contactadressen in Vlaanderen
ANTWERPEN
Esperanto-Antwerpen, p/a Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen,
tel. 03 234 34 00, esperanto-antwerpen@esperanto.be
La Verda Stelo: Voorzitter : Ella Strug

BRUGGE
Paco kaj justeco, Heidi Goes, Assebroeklaan 2, 8310 Brugge,
tel. 050 67 51 78, heidi.goes@gmail.com

BRUSSEL
Françoise Pellegrin, Eiklaan 14, 1640 St-Genesius-Rode,
fransuaz@esperantobruselo.org, tel. +32 2 358 27 28
Ivo De Keyzer, sekretario@esperantobruselo.org

GENT
La Progreso, Katja Lödör, Peter Benoitlaan 117, 9050 Gentbrugge,
tel. 09 230 16 77, gent@esperanto.be

KALMTHOUT
La Erikejo, Mireille Smet-Storms, Douglaslaan 14, 2950 Kapellen, 
tel.: 03 666 83 19, mireillestorms@hotmail.com

KORTRIJK
La Konkordo, Piet Glorieux, Pastoor Blanckestraat 8 bus 0201,
8610 Kortemark, 
tel.: 051 62 39 28, piet.glorieux@gmail.com,
Jean-Pierre Allewaert, Tarwelaan 10, 8500 Kortrijk,
tel. 056 20 07 96, esperantokortrijk@hotmail.com

LEUVEN
Esperanto 3000, Roger Goris, Rue Ménadastraat 44, 1320 Hamme-Mille, 
tel. 010 86 01 12, goris.r@skynet.be

LIMBURG
Limburgse Esperantovereniging
Henri Schutters, Panhovenstraat 10, 3930 Peer,
tel. 011 63 55 92, henri.schutters@skynet.be

DILBEEK
Lydia Buyst, tel. 054 33 01 51, lydia.buyst@scarlet.be

OOSTENDE
La Konko

 
ROESELARE / TIELT zie KORTRIJK

TIENEN
La Hirundo <http://www.lahirundo.be> Info: Bert Boon,
Merelhof 8, 3300 Tienen, tel. en fax: 016 81 52 46, post@lahirundo.be
sekretario@esperantobruselo.org

TURNHOUT
Maria Dom, Tuinbouwstraat 14, 2300 Turnhout,
tel. 014 41 72 92, de.groot-dom@telenet.be

Andere nuttige adressen
Vlaamse Esperantobond / Flandra Esperanto-Ligo
Frankrijklei, 140, B-2000 Antwerpen, tel. 03 234 34 00
info@fel.esperanto.be, www.esperanto.be

Vlaamse Esperanto Jongeren Vereniging / Flandra Esperanto Junulara
Asocio p/a Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen. Tel.: 03 234 34 00
info@fel.esperanto.be

ILEI-Belgio (Esperanto leraars)

Verdaj Skoltoj
ruelle de Thuin 20, B-6540 Lobbes, tel. 071 16 53 95 kaj 0485 517 552
info@verdajskoltoj.net, www.verdajskoltoj.net

Association pour l’Esperanto, 
p/a Marcel Delforge, rue des Glacières 16, B6001 Charleroi (Marcinelle), tel. + fax: 
071 43 14 13, mardelforge@brutele.be, http://esperanto-wallonie.be/

Belga Esperanto Fervojista Asocio (Spoorwegesperantisten),
Lucien De Sutter, Stockholmstraat 49 bus 2, 8400 Oostende, 
tel. 059 50 18 25

Esperanto Nederland, secretaris, p/a Ineke Emmelkamp
Arubastraat 12, 9715 RW Groningen, tel. 050 571 88 42,
info@esperanto-info.nl

Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam,
tel.: 00 31 10 436 10 44, info@uea.org

Contactadressen in Nederland
http://www.esperanto-nederland.nl/ned/regionale-groepen.php

ALKMAAR
Marijke Lathouwers, Kruiszwin 1205, NL-1788 LE Julianadorp
tel. +31(0)223 643 781, alkmaro@ziggo.nl

EINDHOVEN
Jeannette Bosse, Veld. Montgomerylaan 361, NL-5612 BH Eindhoven 
tel.+31(0)402 113 344, jeannette.bosse@tiscali.nl

FRIESLAND
Frisa Esperantista Rondo, Wiebren Akkerman, Westerein 14a,
NL-8571 GB Harich, tel.+31(0)514 602 272, wiebrenakkerman@hetnet.nl

GRONINGEN & DRENTE
Nelly Kiel-Klunder, G. Sterringastraat 60, NL-9728 VV Groningen
tel. +31(0)505 251 436, nrkielklunder@hotmail.com

HAARLEM
Corrie Kwantes, Marnixstraat 57, NL-2023 RB Haarlem
tel. +31(0)235 276 561

HELMOND
Toine Gremmen, Nassaustraat 3, NL-5707 HL Helmond
tel. +31(0)492 544 472, info@twangremmen.nl

NIJMEGEN
Klubo Zamenhof ,Jan Bemelmans, Zwanenveld 2287,
NL-6538 PS Nijmegen, tel. +31(0)243 882 926

ROTTERDAM
Esperantoclub Merkurio , Atie van Zeist, Park Vossendijk 331,
NL-3192 XG Hoogvliet, tel. +31(0)104 161 449, moerbeek@gmail.com
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