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ESPERANTISTEN HERDENKEN
DR.ZETHOF TE ANTWERPEN.
Op 25 november 1959 besloot net
uitvoerend orgaan van UNESCO dat de
naam van de auteur van de internationale taal Esperanto, D-ro L.L.
Zaueniiof, zou geëerd worden als een
ter "grote persoonlijkheden die de
menskiid heeft voortgebracht".
In de geest van dit besluit zal
•
p woensdag I6 december e.k. Dokter Zamentiof herdacnt worden door
de antwerpse Esperantisten.
Een feestzitting wordt georganiseerd te 20 u. in de feestzaal
van de Handelshogeschool, Korte
Dokter L.L.Zamenhof
Nieuwstraat 33 Antwerpen, door net
Esperanto Kultureel Aktiekomitee
Antwerpen, in samenwerking met het "Esperanto-Komitato Intergrupa"
en net Verbond van Leerkrachten Esperantisten.
Op het programma: Klavierwerken van Bach, Beethoven en Bratims
door IViej. Marie-Thérèse Van Ackere; klassiek ballet door de balletgroep "Anita Amorgasti"; officiële uitreiking van de "Premio
Simondetti", internationale prijs voor het beste referaat in Esperanto betreffende een ornitologisch onderwerp, dit jaar toegekend aan onze landgenoot Dhr.Hendrik de Roover uit Deurne.
De feestrede wordt gehouden door Dhr.Jo Haazen, Stadsbeiaardier te,Antwerpen.
Kaarten zijn telefonisch bestelbaar op nr. 40.O7.?6 van net
Esperanto Kultureel Aktiekomitee, alsook bij A.Faes, muziekhandel, eiermarkt 23 Antwerpen.
IEDEREEN - ook niet-Esperantisten - zijn hartelijk welkom !!
ilk Naast de MOEDERTAAL: een 2e taal - ESPERANTO - voor internationaal gebruik !!

ESPERANTO-JEUGDGROEP BRUGGE
19 sept. 1970 was een Heuglijke dag voor onze jeugdige groep. Op deze zonovergoten voormiddag werd ons clubhuis ingehuldigd.
Gesinjoroj Roose bezitten een terrein, een beetje aan de buitenkant
gelegen, en waarvan een deel omgezet werd tote een goed speelplein. daarop nebben zij een huisje gezet.
Wij zijn daar reeds dikwijls bijeengekomen en nebben er lustig gespeeld.
Maar ja, dat moest zo een beetje een definitief karakter krijgen. Zonder
veel plicntplegingen nebben wij daar dan ook bezit van endmen, of liever,
beschouwd als in bruikleen afgestaan. Met man (en vrouw) en macht trokken
wij aan net werk om daar iets gezelligs van te maken (en naar onze smaak).
In een minimum van tijd kwam het klaar."Eigenlijk reeds nog vóór Dhr Roose wist wat er aan de hand was !
Het was voor hem dan ook een aangename verrassing toen Hij geinvitterd
werd om de plechtige opening bij te wonen en nij verzocht werd er een
speecft af te steken.
Zo, dat is gebeurd op die memorabele zondag. Overheerlijk weertje.Veel
volk. Ook de ouders van de jeugdleden waren uitgenodigd... en waren talrijk opgekomen. Daarbij nog de leden van "Paco kaj Justeco". Wij moeten
hen toch onze dankbaarheid tonen !!
Onze voorzitter, Paul Blondelle, leidde de zaak in met een zeer "Geestige" rede. De aanhef luidde ongeveer zo: "Op een keer wandelden Mevr. en
Mr Roose hier in deze woeste vlakte; en toen zei Mr Roose tot zijn echtgenote: liefste, ik zal hier drie huizen bouwen; één voor mij; één voor u;
en één voor de esperanto-jeugdgroep. En waarachtig: het huis voor de esperanto-Jeudgroep staat er". De rest van zijn rede was navenant. Daarna
werd de erewijn geschonken. Dit, samen met de kookhete warmte deed de
sfeer vervaarlijk steigen !
De woorden van Mr Roose, voorzitter van "Paco kaj Justeco" zouden verzachting, zalving en koelte brengen. Hij effende net terrein reeds met te
zeggen dat verrassingen één van de eharmes van het leven vormen. Ook deze
verrassing nu. Vie waren gerustgesteld ! Hetgeen nij rondom zitti had zien
gebeuren deed nem aan zijn eigen jeugd denken. Hij is lid geweest van net
onvolprezen A.K.V.S. Deze studentenorganisatie bouwde ook haar eigen tehuis te Nijlen. Op een van de bijeenkomsten hield de vereerde jeugdleider
Ernest Van der Hallen een rede waar hij deze uitspraak aanhaalde:"de jeugd
woont liever in zelfgebouwde hutten dan in geschonken paleizen". Het is
hier iets dergelijks. Verder had hij net over de hedendaagse jeugd die
veel kontesteert doch weinig opbouwt. Hij feliciteerde de jeugdgroep die
iets positiefs bijbrengt door te werken voor een internationale taal, die
één der noden van het mensdom geworden is. Tenslotte deelde nij mede dat
hij de ouders eens zou oproepen om samen de zin van een Esperanto-actie
te bespreken. Daarna gingen wij buiten om daar nog wat gezellig te keuvelen totdat de hongerige magen ons naar huis deden gaan. Wij houden net
Schuttersnof voor onze leergangen en werkvergaderingen; maar wij hebben
nu een mooi terrein en een gezellig huisje voor ons vermaak, waar wij helemaal ens zelf kunnen zijn.
SoDoVa-ano .
L' ESPERANTO EN MARCHE:
Diegenen die Esperanto-nieuws wensen te ontvangen in de franse taal,
kunnen zich wenden tot Mlie A.Orsolini, rue Paul Pastur 6, 6000-Charleroi.
Het is een maandelijks tijdschrift dat door de waalse Esperantisten in
het Franssprekend gedeelte van België wordt verspreid.
Noto al la sekretarioj de la lokaj grupoj
La programoj de la grupkunvenoj kaj eventuale aliaj tekstoj, kiuj
devas aperi en la venonta numero de "Esperanto-Panoramo" (aperdato
I-I-VI) estu ĉe la portempa redakcio (B.E.F. St Bernardsesteenweg
I078, 2710-Hoboken) antad la 15a de decembro.

GROEPSLEVEN
ANTWERPSE ESPERANTOGROEP " LA VERDA STELO"
Voorzitter: Dhr Jo Haazen, Groenstraat 12, 2510-Mortsel.Te1:40.07.76
Vergaderingen: 's vrijdags om 20u15, zaal Capitole, Gemeentestr. 15,
2000-Antwerpen.
6/II: - Brandpunt 1970. Debat over een aktualiteit door Dhr R. Van
Humbeeck, inspekteur-tolbeambte uit Brussel.
13/11: - Spreekbeurt door Mevr. J.Koopmans uit Nederland (voorzitster
van de Leidense Esp.groep) over "Is een opvoeding in Esperanto al dan niet waardevol ?".
20/1I: - Spreekbeurt met dia's door lhr G.Debrouwere (voorzitter van
B.E.F., nijveraar uit.Kortrijk) over "Per Jumbo-Jet naar N.
Amerika: New York, Wasington, Chicago, Montreal "
27/I1: - 2e Gedeelte van spreekbeurt met dia's door Dhr H.de Roover
over" Omgeving van Grenoble, stad der Olympische Spelen".
4/12: - Bezoek van St Niklaas met feestelijkheden rond zijn troon.
1I/12: - De uitgestelde spreekbeurt met dia's van Dhr R.E.alleux over
"Het Zuiden van Spanje".
Zondag, 13/12: Kerstfeest voor de kinderen te 15u in "Capitole"
Woensdag, I6/I2: Plechtige Zamenhof-avond in Feestzaal Korte Nieuwstraat 33 Antwerpen om 20 u. (zie ons hoofdartikel).
25/I2 en I/I/71: Kerstmis en Nieuwjaar - geen vergadering.
Lidmaatschap: 150 fr op prk. 726.54 van "La Verda Stelo" Deurne.
ANTWERPSE ESPERANTOGROEP "LA REKTA VOJO"
Voorzitter: Dnr E.Oortvriendt, Diepestraat 44, 2000 Antwerpen
Lidmaatschap: 150 Fr op prk. 3.I8 van Bank van Brussel te Antwerpen,
voor rek. E 58.94002I van R. de Schepper, Antwerpen..
ESP SANTO-JEUGD ANTWERPEN
Leiders: Mej. Agnes Geelen, Floralaan I2, 2I00 Deurne.
Dnr. Jo Haazen, Groenstraat I2, 2510 iv'iortsel.
Lidmaatschap: 65 Fr op prk. 726.54 van "La Verda Stelo", Deurne
BLANKENBERGSE ESPERANTOGROEP
Voorzitter: Dnr F.uouwenberg, Koninginnelaan I4, 8370 Blankenberge.
Lidmaatschap: 150 fr op prk. 5362.10 van mej. M.v.Mullem, Blankenberge
BRUGS; ESPERAN TOGROEP
Voorzitter: Dhr C.Poupeye, Filips de Goedelaan I7bis, 8000 Brugge.
Vergaderingen: dinsdags om de veertien dagen om 20 u. in Strijdersnuis, Hallestraat I4, 8000 Brugge.
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 4835.33 van Bruga Grupo Esperantista.
BRUGSE ESPERANTOVERENIGING "PACO KAJ JUSTECO"
Voorzitter: Dnr F.Roose, St Klaradreef 59, 8000 Brugge.
Vergaderingen: donderdags om 20 u. bij een van de bestuursleden.
Lidmaatschap: 150 fr op prk. 4090.74 van mej. S.de Koninck, Brugge.

BRUSSELSE ESPERANTOGROEP
Voorzitter: Dar R.Jacobs, generaal Eenensstraat 94, I030 Brussel
Ver aderingen: 's maandags om 20u. in Hotel Excelsior, Vooruitgang-

straat 7, I000 Brussel.
2/II: - Gesproken Dagblad (series A en B°
8/II: - Zondag: Jubileumfeest ter ere van Voorzitter R.Jacobs;
15 jaar Voorzitter en 25 jaar Esperantist.
9/rI: - Spreekbeurt van Dhr Fernandez (uit Gent) over "Anatomie van
Humor".
I6/11: - Spreekbeurt met dia's door Dhr Dekrom "Van Barcelona naar
Torremolinos".
25/II: - Volmakingskursus door Dnr D.van der Stempel.
- Dnr R.Van ttumbeeck organiseert een DEBATAVOND volgens een
nieuwe en persoonlijke manier.
7/I2: - Uitreiking van de premies voor het Gesproken Dagblad 1970
en Start van Gesproken Dagblad 1971.
I4/I2: - Laatste vergadering van net jaar ! Dhr Albert Samyn verzorgt
de ZAMENMOF-AVOND.
Lidmaatschap: 150 fr op prk. I230.48 van Esperantista Brusela Grupe.
GENTSE ESPERANTOKLUB
Voorzitster: Mej. J. Terri j n, Raapstraat 72, 9000 Gent
Lidmaatschap: 150 fr op prk. 3509.23 van Mej. Terrijn, Gent.
LEUVENSE ESPERANTOVERENTGING
Voorzitster: Mevr. A.Meurrens, Naamsestraat 78, 3000 Leuven
Vergaderingen: Ie en 3e dinsdag om 20 u. in Jeugdherberg Vital De-

costerstraat I04, 5000 Leuven.
3/TI: - Humoristische spreekbeurt met lichtbeelden door Dhr R.Van
Eynde (arbeidsinspekteur oo rust uit Antwerpen) over "Lotgevallen tijdens mijn Soldatendienst".
17/II: - Gesproken Dagblad. Behandeling van spraakkundige moeilijkneden door Mevr. A.Meurrens en Dhr Roger Martens.
I/12: - Spreekbeurt met lichtbeelden door Prof. Wim De Smet uit
Kalmthout/Antwerpen over "riet Leven van de Dolfijnen".
15/12: - Gesproken Dagblad door Dhr Englebert Devleeschhouwer uit
VYi j gmaal - Huldiging van Dr. L. L. Zamenhof door Dhr Ghislain Jacobs.
Lidmaatschap: 150 fr op prk. 4050.35 van Mej. M.G.Saelemaekers/Leuven
ESPEdANTO JEUGDGROEP ST . KRUIS
Voorzitter: Dhr P.Blondelle, Leopold De Bruynestr. 67, 8310 St Kruis
Bijeenkomsten: elke zondagmorgen van IO tot I2 uur.
:aid.naatschap: 65 fr op prk. 9939.49 van Mevr. Maertens, Assebroek
( voor Junulargrupo St Kruis).
ESP:~RANTOKLUB WI GSELE
Leider: Dhr Karel De Rijck, Wakkerzeelsebaan 182, 30I0 Wilsele.
Lidmaatschap: 65 fr op prk. 4050.35 van Me .M.G.Saelemaekers, Leuven

( voor Esperantoklub Wildele).
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