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STRAKS SPREEKT HEEL NEDERLAND ESPERANTO.... 

„Straks spreekt heel Nederland Esperanto", dat is althans de mening van 
,De Telegraaf", een van Nederlands belangrijkste kranten. Min of meer ge 
wet i..gd is deze veronderstelling wel, daar nu twee maal per week in de 
huiskamer Esperantolessen gevolgd kunnen worden via de tv-zender Neder-
land 1. 
De hoofdpersonages uit de cursus zijn twee Nederlandse beroepsacteurs, 
met name Kees van Kooten en Wim de Bie, die zeker bij onze noorderburen 
geen onbekenden meer zijn. Ze vertelden tijdens een persconferentie in 
Bussum dat ze er zo begeesterd door zijn geraakt omdat het zo ontzettend 
goed in elkaar zit en voor iedereen gemakkelijk onder de knie te krijgen 
is. 

Van Kooten en De Bie hebben van de twintiglessen Esperanto een soort 
cabaret in kleur gemaakt. Ze beleven op het eiland Mop als schipbreu-
kelingen Kornelio en Vilhelmo allerlei avonturen. Ze zijn daar aange 
spoeld en Vilhelmo leert Kornelio Esperanto, de enige taal waarin iede-
reen zich met behulp van een kleine woordenschat verstaanbaar kan malen. 

De cursus wordt georganiseerd door de Stichting Teleac die gespeciali-
seerd is in tv-onderwijs. Een woordvoerder van Teleac zelf zei hierover 
tijdens de persconferentie: "Het is een experiment. In de hele wereld 
is een toenemende belangstelling voor het Esperanto te constateren. 
UNESCO is er ook mee bezig. Het communicatie-probleem kan met Esperan-
to opgelost worden. Het ligt in de lijn dat er binnen 10 jaar een enor-
me groei in de Esperantobeweging zal ontstaan zijn door de behoefte dat 
men een taal zoekt die overal te spreken valt. Een Chinees leert het 
in dezelfde tijd als een Europeaan." 

Na inleidende lessen op 7 en 14 december, begint de 1ste definitieve 
les op 21 december na het tweede NOS-journaal op Nederland 1. Deze les 
wordt weer uitgezonden zaterdags van 11.00 tot 11.30 uur. De gehele 
cursus duurt 20 weken. 

UITZENDTIJDEN VAN DE CURSUS ESPERANTO  

Dinsdags na het laatste NOS-journaal op Nederland 1. 

Heruitzending zaterdags van 11.00 tot 11.30 u., eveneens op Neder-
land 1. 

Eerste les op 21 december. 
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DE INTERNATIONALE OPINIEPEILING DRAAIT OP VOLLE TOEREN ,ESPERANTO PROCRAMITA»- NIEUWS HET INTERNATIONALE 
ESPERANT0C0NGRES IN ANTWERPEN 

   

      

In het vorige nummer van Esperanto-. 
Panoramo hebt u allen twee opinie-
peilingsformulieren gevonden. Deze 
hebben tot doel de houding tegenover 
het begrip „Esperanto" in Nederlands-
talig België te peilen. 

Een 600tal ingevulde formulieren 
zijn tot nog toe binnengekomen. 
Vele hiervan hebben we ontvangen 
dank zij de medewerking van vrienden 
en sympatisanten die zelf tientallen 
naar hun oordeel hebben gevraagd. We 
danken daarom van ganser harte Mej. 
Lieve Van de put en de heren H. Bol-
jau, C. Declerck, M. Halvelik, A. 
Marmenout, J.P.Notaerts, J.Orban, 
J.Van Gulck en J.Verstraeten, en al-
le anderen die ons een of meer for-
mulieren toezonden. 

Nochtans bezit ieder van u waarschijn-
lijk nog niet-ingevulde formulieren. 
Mogen wij u verzoeken die zo vlugmo-
gelijk ingevuld terug te bezorgen. U 
kunt ze aan een familielid geven, 
aan een vriend of een buur. Hun me-
ning is voor ons van het grootste 
belang! Gratis formulieren zijn nog 
steeds verkrijgbaar. 

Uit 600 ontvangen formulieren wer-
den er reeds een 300tal door de com-
puter geanaliseerd. Dit getal is na-
tuurlijk veel te klein om reeds con-
clusies te trekken, maar toch is het 
mogelijk al bepaalde strekkingen te-
rug te vinden, of voorspellingen ,te 
doen. Daarom geven we u reeds de 
volgende voorlopige resultaten. 

Wisten reeds voor de opiniepeiling 
wat Esperanto is: 80 à 90 % 
Hoogste percentages terug te vinden 

onder de huisvrouwen, zelfstandigen, 
leraars, universitairen en politici. 

Laagste percentages bij arbeiders en 
kinderen beneden 18 jaar. 

Geloven dat de invoering van één 
tweede taal het wereldtalenprobleem 
kan oplossen: 85 à 95 
Hoogste percentages zoals bij de le 
vraag. 

Laagste percentages bij ambtenaren 
en kinderen beneden de 18 jaar. 

Zouden de invoering van het Esperan-
to in de scholen steunen: 80 à 85 
Hoogste percentages pro bij uni- 
versitairen en leraars in tech- 
nische scholen. 

Hoogste percentages contra bij de 
andere leraars; nochtans blijven 
ook daar nog 60 à 70 % pro. 

Aan hen die tegenstander zijn van 
een tweede neutrale taal werd ge-
vraagd in welke oplossing zij dan 
geloven. (De volgende cijfers slaan 
dus op dié 5 à 15 % die sceptisch 
staan tegenover de oplossing van1 t 
talenprobleem door één algemene 2de 
taal): 

Een kleine minderheid van 0 à 5 % 
vindt dat alles rustig kan blijven 
zoals het nu is. Dit zijn praktisch 
uitsluitend personen beneden 18jaan 

Een even kleine minderheid gelooft 
dat het heil uit vertaalmachines 
zal komen. Dit zijn vrijwel uit-
sluitend bedienden. 

Ca. 10 procent van de tegenstanders 
van een tweede neutrale taal gelo-
ven in een tweede "nationale" taal 
zoals het Engels. Dit zijn vooral 
studenten en ambtenaren. 

De overgrote meerderheid van hen 
die niet in een tweede taal geloven 
zijn voorstander van verscheidene 
talen aan-te leren (60 à 70 %). Dit 
zijn personen uit zowat alle lagen 
van de bevolking, behalve studenten 
en leraars H.M.O. 

Ten slotte is er nog de categorie 
die niet in een tweede taal gelooft 
maar bekent er geen andere oplos - 
sing voor te weten. Dit is 15  à 
20 % waaronder vooral kinderen be-
neden 18 jaar en licentiaten... 

We herhalen nog even dat deze cij-
fers slechts op tendensen wijzen. 
Preciese gegevens die representatief 
zijn, zullen we slechts kunnen ver-
strekken als er nog 10 maal zoveel 
opinies zijn binnengekomen. 

Doet u ook mee? Zendt u al zeker 
de exemplaren die u bezit. Meer ex-
emplaren kunt u indien gewenst gra-
tis bekomen. 

Aandacht! 

Het is ook mogelijk opinies te ver-
zamelen op de straat door recht-
streeks mensen aan te spreken. We 
denken hier vooral aan de jeugsver-
enigingen van Antwerpen, Brugge en 
Leuven die op deze manier reuzen-
werk kunnen verrichten. Voor zulke 
acties zijn er speciale formulieren 
beschikbaar op het redactie-adres. 
Enige voorwaarde: ingevuld terugbe-
zorgen! 

■ Op vrijdag 26 november jl. schreef 
de 500,ste leerling in voor de cur 
sus „Esperanto Programita". HeT 
is Mej. Emmy Torfs uit Aarschot. 

■ Nog steeds zijn er grote voorraden 
postzegels uit alle werelddelen 
verkrijgbaar tegen 50 fr. per 100. 
De opbrengst gaat volledig naar 1 t 
fonds „Esperanto Programita". Men 
kan betalen via prk. 1011.5.08 van 
P.Peeraerts te Deurne, met vermel-
ding "postzegels". 

■ We bie de±. onze excuses aan bij al-
len die hun cursus niet op tijd 
ontvangen. Het grote succes van 
de testcampagne heeft onze admi-
nistratie zo overstelpt dat ze en-
kele weken achterop is geraakt. 
Deel 4 van de cursus hopen we on-
middellijk na nieuwjaar te kunnen 
verzenden. 

RECENSIE: ESPERANTO GRAMATIKO 

"Esperanto Gramatiko", Paul Kempen-
eers; uitg. Van In, Lier; 15 x 21 cm 
70 fr. 

Deze nieuwe Esperantogrammatica die 
voor enkele dagen bij Van In ver- 
scheen en tijdens de Nederlandse 
boekenbeurs in Tienen aan het pu-
bliek werd voorgesteld, kunnen we 
enkel hartelijk verwelkomen. Hij 
geeft in 9 verschillende hoofdstuk-
jes een duidelijk overzicht van al- 
les wat buiten het bereik van het 
woordenboek ligt, met name de spel-
ling, de uitgangen, de correlatie- 
ven, de getallen, de affixen, de 
trappen van vergelijking enz. Een 
overzicht van "de babel van eigen-
namen" en "het labyrint der afkor-
tingen" sluiten het geheel af, 
We kunnen het zonder aarzelen aan-
raden aan ieder die Esperanto stu- 
deert. Hij zal er een vlug en dui-
delijk antwoord op zijn vragen vin-
den. 
Het boekje is prettig geillustreerd 
en in keurig Nederlands geschreven. 
Misschien een leuk kerstcadeautje 
voor een vriend die Esperanto leert 
of... voor uzelf? 
Verkrijgbaar bij iedere goede boek-
handel, bij de uitgever of via een 
Esperantogroep. 

Dat er einde april in Antwerpen een 
groot Esperantocongres plaatsheeft, 
hoeven we zeker niet meer te herha-
len. In ons vorige nummer hebben we 
hierover uitvoerig geschreven en sa-
men met dit nummer ontvangt u nog 'n 
uitgebreide prospectus. 

Wij dringen erop aan dat iedereen 
die dit congres geheel of gedeelte-
lijk wil meemaken, zo vlug mogelijk 
de bijgevoegde formulieren opzendt 
naar: L.K.K. Esperanto-kongreso '72, 
St.-Bernardsesteenweg 1078, B-2710 
Hoboken. Het groene formulier dient 
enkel te worden ingevuld door hen, 
die tijdens het congres logies wen-
sen te hebben in hotel of jeugdher-
berg. Het rose formulier moet door 
iedereen worden ingevuld. Wie aan 
de gezamenlijke maaltijden zou wil-
len deelnemen kan dit ook op hetzelf-
de formulier aanduiden. 

De cursisten van „Esperanto Progra-
mita" en ook zij die de tv-cursus 
op Nederland 1 volgen, zullen zeker 
aan het congres genoegen beleven. 
Welke cursus u ook volgt, in april 
zult u zeker genoeg Esperanto ken-
nen om de programmasite begrijpen! 

Voor slechts 100 fr. (en maar 75 ßr. 
als u niet ouder bent dan 25) kunt 
u gedurende drie dagen alles bijwo-
nen: spreekbeurten, kunstavond, in-
ternationaal bal, tentoonstelling, 
enz., en, u kunt drie dagen Esperan 
to spreken en horen spreken. Het is 
een unieke gelegenheid die niet aLe 
dagen geboden wordt! 

Denk eraan! Na nieuwjaar wordt het 
tarief tot 150 fr. verhoogd. U moet 
dus nu onmiddellijk handelen! U kan 
betalen op het prk.nr. 10039.95 van 
de penningmeester H.Boljau, Pasto-
rijstraat 45, 2000 Antwerpen. Ver-
dere inlichtingen kunt u krijgen op 
het bovengenoemde adres of ook tele- 
fonisch via_ het nummer 03/21.59.64, 
iedere donderdagavond en zaterdag-
morgen. 

Cursisten van Esperanto Programita 
kunnen ook via het gekende adres v. 
Paul Peeraerts inschrijven. 
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- ,L'Express", een Frans tijdschrift, stelde aan André Martinet,' wel-

licht de beroemdste Franse filoloog, de volgende Praag: 

L'Express: „Is het mogelijk een taal kunstmatig op te bouwen?" 

Martinet: „Natuurlijk, en dat is ook reeds gedaan. Nemen we bijvoor-

beeld het Esperanto, dat is een taal die heel goed functioneert. Zij 

die het spreken verstaan elkaar beter dan een Fransman en een Duit-

ser die bijvoorbeeld Engels gebruiken! Maar haar verspreiding is nog 

zwak. De redenen hiervoor zijn veelvuldig, maar helemaal niet taal-

kundig. Over het algemeen denkt men dat men het met een grote natio-

nale taal veel verder zal schoppen, wat voor een groot deel een ver-

keerde opvatting is... Maar er zijn nog andere redenen: u begrijpt 

toch gemakkelijk dat de politici van de landen waar men een taal 

spreekt die kans maakt om wereldtaal te worden, helemaal geen lust 

hebben om de verspreiding van een kunsttaal te bevorderen..." 

- Aan David McCallum, bekend film- en tv-akteur, vroeg een Amerikaans 

tijdschrift: „Als u iets aan de wereld zou kunnen veranderen, wat 

zou het dan zijn?" 

McCallum: „Ik zou er voor trachten te zorgen dat men Esperanto zou 

aanleren aan alle kinderen van de wereld. Dan zouden we na slechts 

één generatie elkaar volledig kunnen begrijpen." 

- Enrico Macias, populair Frans zanger, aan het tijdschrift "Espéranto 

Actualités" (Parijs): „Ik ben van plan spoedig een plaat met liedjes 

in het Esperanto uit te brengen. Ik hou erg van jullie taal, omdat 

ze mensen van goede wil bij elkaar brengt." 

uw daad van goede wil voor het aanstaande feest van de vrede: leer 

esperanto zoals reeds miljoenen met u! 

waar? - bij u thuis met de tv-cursus (zie blz. 1) 

met de cursus voor zelfstudie "Esperanto Progra-

mita". Inlichtingen, bij P.Peeraertŝ, Draken-

hoflaan 97, 2100 Deurne, 

- in een avond- of week-end-school: vraag inlichtingen bij de 

dichtst bij gelegen Esperantogroep (zie blz. 7 en 8). 

BERICHT VOOR ONZE NEDERLANDSE VRIENDEN 

Om betalingen vanuit Nederland te vergemakkelijken hebben we in Ne-

derland een girorekening geopend. 

Voortaan kunnen alle betalingen voor "Esperanto-Panoramo", de cursus 

"Esperanto Programita" en ook voor het internationale congres 1972 

(zie blz. 3) geschieden op de Nederlandse girorekening nr. 505590 van 

P.Peeraerts, Drakenhoflaan 97, 2100 Deurne, België. Gelieve wel al- 

tijd duidelijk de reden van betaling te vermelden. 

P ijs 

s 

- Universala Esperanto-Aso- 

cio 	

p 

cio heeft in Parijs deelgenomen aan 

de festiviteiten ter gelegenheid 

van het 25jarig bestaan van Unesco. 

Reeds lang hebben Unesco en UEA goe 

de betrekkingen met elkaar. --- 

kt 0
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La programoj de la grupkunvenoj kaj eventuale aliaj tekstoj kiuj aperu 
en la venonta numero de "Esperanto -Panoramo " (aperdato 1-3-72), 
devas esti ĉe la redakcio, Drakenhoflaan 97, 2100 Deurne, antad la 
15a de Februaro. 

Indiana - Aan de universiteit van 

Indiana (USA) doctoreerde vorige 

maand - mevrouw Margaret Fagler met 

als tesis: "Het Esperanto, middel 

voor het verkrijgen van literaire 

inzichten." --- 

Turijn - "Fiat 124 speciala" en 

"Fiat 124 speciala T" zijn twee 

nieuwe brochures in het Esperanto, 

uitgegeven door Fiat, Turijn. --- 

• e s; ces 	a$ J 	E 
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Pari j s - In het Théatre L t Absidole 

in Parijs heeft van 16 november tot 

5 december een origineel toneelstuk 
in het Esperanto op het programma 

gestaan, en met succes! Het toneel- 

stuk heat „La Reto" (Het Net) 	en 

werd geschreven door Jean -Louis 

Rousseau, die reeds verscheidene boe-

ken in het Frans publiceerde. --- 

Brussel - De Europese Gemeenschap, 

RFG, heeft in september beslist dat 

het Iers een officiele taal van de 

Gemeenschap zal worden na de even-

tuele aansluiting van Ierland. --- 

Rotterdam - "Internacia Kuirlibro' 

is de titel van een prachtig kook-

boek waarin 500 recepten uit 100 

verschillende landen voorkomen. Een 

ideaal geschenk! --- 

■ --- TELEX 
Luxemburg - Op 26 november jl. had 

in Luxemburg de stichtingsvergade-

ring plaats van de Luxemburgse Es-

perantovereninging. Luxemburg was 

het enige Europese land dat nog 

geen officiele Esperantobeweging 

had. Interessant is wel dat vrij-

wel alle Luxemburgse Esperantospre-

kenden deze taal leerden met de 

nieuwsoortige cursus „Esperanto Pro-

gramita". De nieuwe vereniging 

krijgt al vast een gewichtige taak 

op de schouders. Inderdaad hebben 

de 6 EEG-landen besloten in 1973 

een eerste EEG-congres te houden 

in de Luxemburgse hooistad. --- 

a vosto 
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Warschau - De Poolse Radio heeft 

een opstelwedstrijd uitgeschreven 

over „Vrede". De inzendingen mogen 

in het Esperanto zijn opgesteld.--- 

0 	kl 

/v ov 	r , 
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Leverkusen - Magneton-Jllustrierte, 

een tijdschrift van Agfa-Gevaert A4 

publiceert bijna in ieder nummer 

verscheidene artikels over het ge-

bruik van het Esperanto in de we-

reld. -- 

Sabadell - Vanaf 20 oktober zendt 

Radio Sabadell (Spanje) iedere week 

een Esperantocursus uit, gevolgd 

door informatie over de Internatio-

nale Taal. ---  

n aI 

d 	
c13 

Clermont-Ferrand - De "Conseil Gé-

néral" van het departement Puy-de-

DBme in Frankrijk heeft uxianien een 

resolutie goedgekeurd die tot doel 

heeft het Esperanto in alle Franse 

scholen ingang te doen vinden. --- 

Maceio - Dit is een stadje in Bra-

zilië. Het kwàm vorige maand in het 

nieuws omdat een Esperantoleraar er 

600 (zeshonderd) cursisten is zijn 

klas heeft zitten. De officiële 

autoriteiten geraken maar niet "uit-

gekeken" op dit fenomeen! 

/fez 
A-c,/ct-04-t- 

0-4:# 
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S-ro W.P. el 

S-ro F.S. el 

S-ro K.M. el 

S-ro G.V. el 

B.: "Mi neniam aŭdis iun paroli Esperanton, neniam vi- 
dis ĝin skribita. Do, mi voĉdonas kontraŭ." 

G. (mezgrada instruisto): "Ne ekzistas lingva 
Mi ne volas scii kio estas Esperanto." 

A.. (60-jara): "Oni uzu en internaQiaj rilatoj 
tikajn homojn anstataŭ  aliaj." 

D.: "Ĉu vi iam sukcesos?" 

problemo. 

junajn prak- 

SUNO KAJ OMBRO SUPER ESPERANTUJO 

- La kompatinda vivo de redaktoro de kelkaj revuoj de tempo al tempo 
tamen heliĝas ankoraŭ, kiam tiu ricevas leteron kuraĝigan de unu el 
siaj legantoj. Tio ĉi neneeble pruvas ke tamen iu legas lian komp- 
ostaĵon... 	El letero de s-ro Vanbreuse el Verviers ni citas: 
"... mi tre dankas la samidearn kiu havis la bonan ideon sendi al nri. 
la 2 ekzemplerojn de Esperanto-Panoramo (Noto de la redakcio: Kiu 
fakte estas tiu geniulo???) . Kvankam mi ne kapablas flue paroli la 
nederlandan lingvon, mi tamen, sufiĉe bone kapablas legi ĝin. Vere, 
mi nur povas gratuli la redakcion de la eta revuo! (Noto de la re- 
dakcio: Dankegon, sed ne gratulinde!) Mi ne scias ĉu estas kunlab- 
oro inter la redakcio de „Espéranto en marche" kaj "Esperanto-Pano- 
ramo". Estus dezirinde, ĉar multaj sciigoj valoras por ambaŭ  (mi 
rimarkis ĉefe la "persknipsels")... (Noto de la redakcio: Nu, tiu 
kunlaboro ekzistas, ĉar ni regule "ŝtelas' novaĵo jn de "E.en marche" 
kaj inverse! Sed ĉi tie D-ro Denoël dirus: "Tiu ĉi ĉtelo ne gravas, 
ĉar estas verda ŝtelo...")" 

- Kiel ankaŭ  la pasintan fojon, ni povas nun publikigi kelkajn komen- 
tojn kiujn enketatoj skribis sur siajn formularojn: 
S-ro G.H. ; el B.: "Sed tamen ankorati. ekzistas flandra kaj valona fi- 
erecgj, ĉu ne?" (???) 
F-ino D.H. el S. "Vivu Esperanto!" 
F-ino A.L. el Z.: "Sed kion pri la riĉeco de kono de pluraj lingvoj?" 

Pluraj : "Kiam vi finfine faros iom pli da reklamo por Esperanto?!" 
Pluraj: "Mi estas por, sed tamen ŝatus ke estontece ĉiu ankoraŭ  havos 

la eblecon por lerni plurajn lingvojn." 
S-ro A.P. el S.T.: "Estus vere terure se ĉiu parolus la saman lingvon!" 
S-ro P.B. el R.: "Sempre marchar avane ! " 

- En la antaŭa numero de E.P. troviĝis du (do u) eraroj. Mi dum du mo- 
natoj serĉis por trovi validan pretekston, sed vane. Mi do humile pe- 
tasspardonegon: „Miham Culpom, miham Culpom, miham pluy grandam Cul- 
pom!"  

- La ĉefministro de Francujo skribis leteron al "Unuiĝo Franca por Esper- 
anto"(UFE) kiu tekstas jene: "Viaj laboradoj troviĝas inter la nuntem- 
paj klopodoj por trovi internacian lingvon kiu anka. protektus la kul- 
turajn kaj lingvajn interesojn de ĉiu. Tamen mi opinias, ke nur inter- 
nacia decido povas malfermi la vojon al nacia decido..." 
Kial do Francujo, kiel granda protektanto de la eŭropa kulturo (almenaŭ  
laû s-ro Pompidou) ne iniciatus ion tian? 

- Al ĉiuj verdostuletoj ni deziras ĝojigan Kristnaskon kaj interesan '72! 

GROEPSLEVEN 	* 	VIVO DE LA GRUPOJ 

ANTWERPSE ESPERANTOGROEP „LA VERDA STELO"  

Voorzitter: De Hr. J.Haazen, Groenstraat 12, 2510 Mortsel. T.: 40 07 76. 

Vergaderingen: vrijdags om 20 u. in zaal ,,Capitole", Gemeentestraat 15, 
1ste verdieping, 2000 Antwerpen. 

10/12 - "Ripozoj apud la Costa Brava", spreekbeurt met dia's door de Hr. 
R. Balleux. 

17/1. 2 - Plechtige L.L.Zamenhofherdenking, feestprogramma in het auditori- 
um van het Museum voor Vlaams Cultuurleven, Minderbroedersstraat 
22. Aanvang om 20 u. Zoals bij de andere programma's van ",La 
Verda Stelo" is de toegang kosteloos. 

19/12 (zondag) - Kinderkerstfeestje voor onze kleinsten tot 11 jaar. 

24/12 - Kerstavond. Geen bijeenkomst. 
31/12 - Oudejaarsavond. Geen bijeenkomst. 
7/1 - Terugblik op 1971, geprezenteerd door de Hr. Ivo Durwael. ,030.  
9/1 (zondag) - Wandeling op Antwerpen-Linkeroever. Vertrek om » u. 

aan de St.-Annatunnel (voetgangerstunnel), uitgang linkeroever. 
Leiding: De Hr. Ivo Durwael. 

14/1 - Prezentatie van dia's over de stad Antwerpen, door de Hr. Remy 
van Eynden, met medewerking van de Dienst voor Toerisme. 

21/1 - Filmvoorstelling. Documentaire films waarvan één in het Esperan- 
to. Prezentatie: de Hr. R. Van Eynden. 

28/1 - „Neforgesindaj forgesitaĵo j ", humoristisch programma door Mej. 
Ria de Cleyn en de Hr. Rik Boljau. 

4/2 - Jaarvergadering met huldiging van de jubilarissen, verslagen van 
de secretarissen en de penningmeester. 49.3ow.. 

6/2 (zondag) - Wandeling in het Ter Rivierenhof. Bijeenkomst om )u. 
aan de ingang van het Sterckxhof (Hooftvunderlei). 

11/2 - Leven en werk van Felix Timmermans, door de Hr. Eugeen Paesmans. 
1..8/2 - In het kader van de Week van de Internationale Vriendschap, zang- 

en muziekavond o.l.v. de Hr. Jo Haazen. 
25/2 - Onze klassieke worstenbroodavond! Schrijf nu reeds in tijdens 

onze vergaderingen of bij de Hr. H.Boljau, Pastorijstraat 45, Ant- 
werpen. Vorige keer hebben we tientallen personen moeten weigeren, 
zorg dat u er nu op tijd bij bent; Uur, plaats en precieze prijs 
worden zo vlug mogelijk meegedeeld. 

24/3 - Ook voor het jaarlijks bezoek aan Poppenschouwburg Van Campen kunt 
u nu reeds inschrijven. Er zijn slechts 41 plaatsen beschikbaar. 
Op het programma: „Kontrabando en la Moriano" . Prijs: 35 fr. 
Prk.: 10059.95 van H. Bol j au, Antwerpen, of tijdens onze vergade- 
ringen. 

Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 726 54 van "La Verda Stelo", Deurne-Antw. 

ESPERANTO-JEUGD ANTWERPEN 
Leiders: Jo Haazen, Agnes Geelen, Paul Peeraerts. 
Correspondentie-adres: P.Peeraerts, Drakenhoflaan 97, 2100 Deurne. 



BLANKENBERGSE ESPERANTO GROEP  

Voorzitter: De h. F.Couwenberg, Koninginnelaan 14, 8370 Blankenberge. 
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 5062 10 van mej. M.v.Mullem, Blankenberge. 

BRUGSE ESPERANTOGROEP  
Voorzitter: De 
Vergaderingen: 

Lidmaatschap: 1 

h. C.Poupeye, F.de Goedelaan.l7bis, 8000 Brugge. T.:18 358. 
dinsdags om de 14 dagen om 20 u. in Strijdershuis, Halle- 
straat 14, 8000 Brugge. 
50 fr. op prk. 4835 33 van Bruĝa Grupo Esperantista. 

BRUGSE ESPERANTOVERENIGING  ,,PACO KAJ JUSTECO"  

Voorzitter: De h. F.Roose, St.4Klaradreef 59, 8000 Brugge. T.: 319 81. 
Vergaderingen: donderdags om 20 u. bij een van de bestuursleden. 
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 9939 49 van Mw. Maertens, Brugge 4. 

BRUSSELSE. ESPERANTO GROEP  

Voorzitter: De h. R.Jacobs, Gen.Eenensstraat 94, 1030 Brussel. T.: 15 26 01. 
Vergaderingen: 's maandags om 20 u. in Hotel Excelsior, Vooruitgangs- 

straat 7, 1000 Brussel. 
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 1230 48 van Esperantista Brusela Grupo. 

GENTSE ESPERANTOCLUB  

Voorzitster: Mej. J.Terrijn, Raapstraat 20, 9000 Gent. T.: 25 53 81. 
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 3309 23 van Mej, Terrijn, Gent. 

LEUVENSE ESPERANTOVERENINGING 

Voorzitster: ' Mw. A. Meurrens, Naamsestraat 78, 3000 Leuven. T.239 50. 
Vergaderingen: Naamsestraat 78, vrijdags om 20 u. 
7/ - Algemene vergadering. 
14/1 - "Sleutel tot de poort van de Wereld", voordracht door de Hr. 

Ferenc Mozgi, ter herdenking van Dr. L.L.Zamenhof. 
4/2 - De Hr. Ferenc Mozĉi draagt voor uit eigen werk. 
18/2 - Voordracht met lichtbeelden over Portugal, door de Hr. W.Verhoe- 

ven. 
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 4050 35 van Mej. Saelemaekers, Leuven. 

ESPERANTO JEUGDGROEP ST . -KRUI S  

Leider: Dirk Iserentant. 
Correspondentie-adres: Hilda nauwers, A.Rodenbachstraat 

(Assebroek). T.: 35 145. 
Lidmaatschap: 60 fr. op prk. 4285 51 van de Hr. F.Roose, 

ESPERANTOCLUB WILSELE  

Leider: Karel de Rijck, Wakkerzeelsebaan 182, 3010 Wilsele. 
Lidmaatschap: 65 fr. op prk. 4050 35 van Mej. Saelemaekers, Leuven, 

voor Esperantoclub Wilsele. 

Correspondentie-adres Kortrijk: De Hr. C. Vanbiervliet, Oudenaardestwg. 
158, 8500 Kortrijk. T.: 200 11. 

25, 8320 Brugge 

Brugge. 

flash flash flash 

esperanto-onderwijs ingevoerd aan 
universiteit van saloniki grieken 
land stop, stad giteborg zweden 
) heeft nieuwe toeristische pros- 
pectus in het esperanto uitgegeve 
n stop esperanto-onderwijs in i 
talië besproken in italiaanse eer 
ste kamer stop stop 19711210 - 
7.46 u.  

Esperanto-Panorazno  
Verantw.uitgever: B.E.F., Draken- 
hoflaan 97, 2100 Deurne. 
Abonnementen: leden: gratis 

niet-leden: 20 fr. 
Postrekening: 4493.86 van R.Balleux, 
Oude Donkl  aan 83, 2100 Deurne. 

Publicatie van artikels is toege- 
staan. Graag echter een bewijs- 
nummer. 
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